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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 07/2011 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 15 de novembre de 2011 
Hora d’inici:  20:05 hores 
Hora d’acabament: 20:45 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz  
  • Sr. Raimon Traver i Burniol 
  • Sr. Xavier Cima i Ruiz 
   
 Consellers: • Sra. Montserrat Portabella i Darnés 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
  • Sr. Juan Bautista Cruz i Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Jeroni Martí i Surroca 
  • Sr. Enric Pérez i Casas 
  • Sra. Núria López i Rodríguez 
  • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Joan Dordas i Riu 
  • Sr. Carlos Fernández i Amer 
  • Sra. M. Carme Freixa i Bosch 
  • Sra. Maria Perramon i Mir 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Interventor: • Sr. Estanislao Rota i Tallant 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Marc Prat i Arrey 
 • Sra. M. Teresa Jordà i Roura 
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L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal 
del Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 

Presidència 
2. Despatx oficial. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
3. Modificació dels barems socioeconòmics de les bases per a l’atorgament d’ajuts de 

menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil i acció especial de centres educatius de la comarca del Ripollès, 
per al curs 2011-2012. 

4. Modificació dels barems socioeconòmics de l’Ordenança fiscal reguladora de la 
prestació del servei de menjador escolar. 

5. Aprovació de l’expedient de suplements i concessions de crèdits extraordinaris en 
el pressupost del Consell Comarcal del Ripollès per a l'any 2011 finançats 
mitjançant romanent de Tresoreria. 

6. Aprovació de l’expedient d’anul· lació de drets i obligacions d’exercicis tancats.  
7. Ratificació de la Resolució de Gerència de data 28 de setembre de 2011, 

d’anul· lació de drets reconeguts d’exercicis tancats. 
8. Ratificació de l’Acord adoptat per la Junta del Consorci del Servei Recaptació 

Cerdanya-Ripollès en la seva sessió de data 29 de setembre de 2011, de 
modificació dels seus Estatuts reguladors i aprovació del Text refós. 

9. Resolució dels recursos de reposició interposats contra els Decrets de Presidència 
de data 12 d’agost de 2011, d’execució dels contractes del servei de transport 
escolar per al curs 2011-2012 (Rutes 11, 14, 15, 16 i 18): 
9.1. Resolució del recurs de reposició interposat contra el Decret de Presidència 

de data 12 d’agost de 2011, d’execució del contracte del servei de transport 
escolar per al curs 2011-2012, Ruta 11 Gombrèn-Ripoll. 

9.2. Resolució del recurs de reposició interposat contra el Decret de Presidència 
de data 12 d’agost de 2011, d’execució del contracte del servei de transport 
escolar per al curs 2011-2012, Ruta 14 Queralbs–Ribes. 

9.3. Resolució del recurs de reposició interposat contra el Decret de Presidència 
de data 12 d’agost de 2011, d’execució del contracte del servei de transport 
escolar per al curs 2011-2012, Ruta 15 Campelles–Ribes. 

9.4. Resolució del recurs de reposició interposat contra el Decret de Presidència 
de data 12 d’agost de 2011, d’execució del contracte del servei de transport 
escolar per al curs 2011-2012, Ruta 16 Pardines–Ribes. 

9.5. Ratificació de l’Acord de Consell de Govern de data 4 d’octubre de 2011, pel 
qual s’estima parcialment el recurs de reposició interposat contra el Decret 
de Presidència de data 12 d’agost, d’execució del contracte de transport 
escolar Ruta 18 EE Vall de Ribes. 

10. Nomenament del representant del Consell Comarcal del Ripollès a l’ACPAD. 
 
 



 3 

Control de l’Acció de Govern 
11. Donar compte dels decrets de Presidència. 
12. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
13. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 6 de setembre i 4 d’octubre de 2011. 
 
14. Mocions d’urgència. 
15. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
NÚM. 1. APROVACIÓ L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió extraordinària 
corresponent al dia 20 de setembre de 2011, sense cap esmena. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

NÚM. 2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els 
següents: 
 
24/09/11 A Ripoll, participació al parxís gegant organitzat per l’associació de 

persones sordes del Ripollès. 
24/09/11 A Girona, assistència a la inauguració de les portes de l’estadi del Girona 

FC, amb el noms de les comarques de la demarcació de Girona. 
25/0911 A Ripoll, Campionat de Catalunya de cotxes amb ràdio control. 
16/10/11 Al Castell de Biart, diada mundial del turisme. 
07/10/11 A la UIER, jornada per a la reactivació econòmica. 
08/10/11 A Ribes de Freser, fira de bestiar. 
14/10/11 A Camprodon, lliurament de desfibril· ladors de l’Associació Ripollès Cor 

a l’ajuntament. 
15/10/11 A Ripoll, fira de Santa Teresa. 
21/10/11 A Lleida, visita a la fira Municipàlia. 
25/10/11 A Ripoll, festival de patinatge artístic. 
29/10/11 A la UIER, jornada sobre el transpirinenc. 
30/10/11 A Sant Pau de Segúries, caminada via romana. 
30/10/11 A Ripoll, fira del cavall pirinenc. 
13/11/11 A Ripoll, campionat internacional d’atletisme de fons del Ripollès. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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NÚM. 3. MODIFICACIÓ DELS BAREMS SOCIOECONÒMICS DE L ES 
BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR ADREÇA TS A 
L’ALUMNAT D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CIC LE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ ESPECIAL DE CENTRES 
EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, PER AL CURS 2 011-2012 
 
Relació de fets: 
 
1.- El Decret 160/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) pel qual es 
regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d’Educació i Universitats estableix, en l’article 21, la possibilitat que les 
administracions públiques, dins de les disponibilitats pressupostàries, puguin atorgar 
ajuts de menjador per a l’alumnat que ho sol· liciti i no li correspongui la gratuïtat del 
servei. 
 
La disposició addicional primera del Decret 160/1996 preveu que correspon als 
consells comarcals la gestió de les ajudes de menjador per necessitats 
socioeconòmiques o de situació geogràfica de l’alumne, quan hagi estat assumida 
aquesta competència, o bé l’assumeixin i signin els corresponents convenis amb el 
Departament d’Educació.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès, en data de 12 de setembre de 1996, signà el conveni 
amb la Generalitat de Catalunya en virtut del qual es van delegar al Consell Comarcal 
les competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió dels 
ajuts escolars de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament. En el conveni es fa menció expressa a que 
s’establiran dues línies d’ajuts per necessitats socioeconòmiques (renda familiar, 
nombre de membres de la unitat familiar) i per localització geogràfica. 
 
El Consell Comarcal per acord del plenari comarcal en sessió celebrada en data 17  de 
maig de 2011 va aprovar les Bases per a l’atorgament d’ajuts de menjador adreçats a 
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil i acció 
especial de centres educatius de la comarca del Ripollès i  l’obertura de la 
convocatòria per al curs 2011-2012, que es van publicar al BOP de la Província de 
Girona núm. 107 de data 3 de juny de 2011. 
 
2.- En data 2 de novembre de 2011, la responsable del servei d’Ensenyament del 
Consell ha emès un Informe-proposta de modificació de les Bases de referència 
actualment vigents, atesa la diferència de 23.335,07 €, existent entre la dotació 
econòmica proposada pel Departament d’Ensenyament amb destí ajuts individuals de 
menjador escolar per al curs 2011-2012, per un import de 87.229,07 € i les sol· licituds 
de beques presentades i valorades d’acord amb les Bases actualment vigents fins al dia 
31 d’octubre de 2011, d’un import de 63.894,00 €.  
 
L’Informe proposa, a fi de poder concedir l’ajut de menjador escolar al major nombre 
d’alumnes possibles, dins de les possibilitats que atorga la disponibilitat econòmica per 
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aquest concepte, modificar els barems socioeconòmics de les bases per  a l’atorgament 
d’ajuts de menjador adreçat a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil de centres educatius de la comarca del Ripollès, per al curs 2011-
2012, actualment vigents, de tal manera que s’atorgui l’ajut mínim de menjador 
individual en els casos que els sol· licitants tinguin de 3 a 7 punts i s’atorgui l’ajut 
màxim de menjador als sol· licitants que comptin amb 8 punts o més per condicions 
socioeconòmiques, amb efectes retroactius des de l’inici del curs 2011-2012. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que les subvencions tenen per 
objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens públics atorguen a persones o 
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat pública o interès 
social o per promoure la consecució d’un fi públic. L’article 124 del Decret 179/1995 
preveu que s’han d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les subvencions el 
contingut de les quals ha d’incloure, entre d’altres aspectes, l’objecte de les 
subvencions, els requisits que han de reunir els beneficiaris, termini i forma de 
justificació i forma de concessió. Les bases s’han de sotmetre a informació pública 
com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha 
d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
II.-  L’aprovació de les bases correspon al Ple de la corporació que l’ha d’adoptar amb 
la majoria simple dels seus membres. 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. APROVAR la modificació dels barems socioeconòmics de les bases 
reguladores per a l’atorgament d’ajuts de menjador escolar adreçats a l’alumnat 
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyament especial 
de centres educatius de la comarca del Ripollès sufragats amb fons públics, per al curs 
escolar 2011-2012, en el sentit que s’atorgui l’ajut mínim de menjador individual en 
els casos que els sol· licitants tinguin de 3 a 7 punts per condicions socioeconòmiques i 
s’atorgui l’ajut màxim de menjador als sol· licitants que comptin amb 8 punts o més 
per condicions socioeconòmiques. Aquest acord, que tindrà efectes retroactius des del 
dia 12 de setembre de 2011 i, pel que fa referència als menjadors gestionats 
directament pel Consell Comarcal del Ripollès, resta supeditat a què l’aprovació de la 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de menjador 
escolar, esdevingui definitiva i es procedeixi a la seva publicació. 
Aquest acord queda supeditat a la signatura de l’addenda del conveni amb el 
Departament d’Ensenyament. 
 
Segon.  SOTMETRE a exposició pública les bases per un termini de vint dies al 
Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació, i inserir una 
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referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que 
no es formulin al· legacions durant el període d’exposició pública, aquest acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou. 
 
 
NÚM. 4. MODIFICACIÓ DELS BAREMS SOCIOECONÒMICS DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL S ERVEI 
DE MENJADOR ESCOLAR 
 
Vista la proposta de modificació dels barems socioeconòmics de les bases reguladores 
per a l’atorgament d’ajuts de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyament 
obligatori i de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyament especial de centres 
educatius de la comarca del Ripollès sufragats amb fons públics, per al curs escolar 
2011-2012.  
 
Vist l’expedient tramitat per modificar els barems socioeconòmics de l’ordenança 
fiscal reguladora de la prestació del servei de menjador escolar; 
 
Vist allò que estableix l’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 20 de 
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, en la seva redacció actual donada 
per l’article 2n. de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de 
les taxes estatals i locals; 
  
Atès allò que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, abans esmentat, sobre el 
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances fiscals; 
 
Atès que en l’expedient hi consten la memòria economicofinancera i els informes de 
Secretaria i Intervenció,  així com les diferents modificacions proposades; 
 
Atès que el Consell d'Alcaldes, és l’òrgan del Consell encarregat d'emetre prèviament 
l'informe sobre l'aprovació de les ordenances, de conformitat amb allò que disposa 
l'article 19.2.b) del Decret legislatiu 4/2002, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (DOGC núm. 4013, de 
19-11-2003); 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació dels barems socioeconòmics de 
l’ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de menjador escolar en la forma 
i el contingut que consta en el mateix expedient tramitat a  aquest efecte. 
 
Aquest acord s’ha de sotmetre a dictamen del Consell d’Alcaldes en la propera sessió 
que se celebri. 
 



 7 

Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present acord, 
juntament amb la modificació de l’ordenança fiscal, mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, en un diari dels de màxima difusió de la província i al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal del Ripollès. En el cas que durant el termini 
d’informació pública no es presentin reclamacions o al· legacions, es considerarà 
definitivament adoptat l’acord de modificació, i es publicarà el text íntegre de 
l’ordenança fiscal al Butlletí Oficial de la Província. 
 
El president comenta que aquesta modificació es fa per adaptar l’ordenança a la 
modificació de les bases. 
 
 
NÚM. 5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENTS I 
CONCESSIONS DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS EN EL PRESSUPOST 
DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L'ANY 2011 
FINANÇATS MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Vist l'expedient tramitat a l'efecte i, també, l'informe d'Intervenció, conjuntament amb 
el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple 
acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer.  Aprovar l'expedient de suplements i concessions de crèdits extraordinaris en el 
Pressupost General d’aquest Consell corresponent a l’exercici econòmic de 2011, 
finançats per mitjà del romanent líquid de tresoreria de lliure disposició per a despeses 
generals resultant de la liquidació pressupostària de l’exercici econòmic de 2010, en la 
forma i el contingut que es detalla en l'annex d'aquesta proposta, de la qual forma part 
integrant. 
 
Segon.  Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant 
anuncis en el BOP i tauler d'anuncis d'aquest Consell, amb l'objecte d'escoltar 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.  Considerar-lo aprovat definitivament  sense necessitat d'adoptar un nou acord 
en el supòsit que durant el període d' exposició pública no es formulin reclamacions, 
circumstància que quedarà acreditada degudament a l'expedient amb certificat de la 
Secretaria. 
 
Quart.  Trametre còpia de l'acord i de l'expedient, en el seu moment, a l’Administració 
de l'Estat (Serveis territorials de la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals) i, també‚ als Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte legal oportú. 
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A N N E X   A  L'ACORD SOBRE EL SUPLEMENT I CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 
EN EL PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS FINANÇAT MITJANÇANT 

ROMANENT DE TRESORERIA 

     

A) Quantitat utilitzada amb càrrec al romanent de tresoreria disponible:  174.774,30   

   

   

B) Suplements i concessions de crèdits extraordinaris que s'acorden:   

   

APLICACIÓ   CONSIG.   CONSIG. 

PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE ACTUAL ALTA FINAL 

2011.01.011.31000.02 Interessos de pòlissa de crèdit a curt term. 0,00  21.540,00  21.540,00  

2011.01.150.15000 Incentiu productivitat 0,00  2.000,00  2.000,00  

2011.01.150.23120 Locomoció del personal no directiu 2.000,00  500,00  2.500,00  

2011.01.152.22706 Estudis i treballs tècnics (rehabilitació hab.) 0,00  3.500,00  3.500,00  

2011.01.332.16200 Formació i perfeccionament del personal 500,00  600,00  1.100,00  

2011.01.332.22000 Material oficina ordinari no inventariable 920,00  1.400,00  2.320,00  

2011.01.332.22701 Seguretat 3.500,00  100,00  3.600,00  

2011.01.332.6250211 Mobiliari * Arxiu Comarcal  1.000,00  1.000,00  2.000,00  

2011.01.920.21200 Reparació, manteniment i conserv. Edificis 5.000,00  5.000,00  10.000,00  

2011.01.920.22002 Material oficina informàtic no inventariable 10.000,00  3.000,00  13.000,00  

2011.01.920.22200 Serveis de telecomunicacions 22.000,00  2.000,00  24.000,00  

2011.01.920.22601 Atencions protocol· làries i representatives 500,00  1.000,00  1.500,00  

2011.01.920.22602 Publicitat i propaganda 20.000,00  1.000,00  21.000,00  

2011.01.924.48914 Altres subvencions 12.500,00  3.000,00  15.500,00  

2011.01.931.23020 Dietes del personal no directiu 1.000,00  300,00  1.300,00  

2011.01.931.6260011 Equips per a processos d'informació 0,00  10.000,00  10.000,00  

2011.01.934.31100 Despeses financers de formalització pòlissa 100,00  3.000,00  3.100,00  

2011.03.011.35200 Interessos de demora 0,00  82.500,00  82.500,00  

2011.03.162.6290011 Adquisició compactadors RSU (PUOSC) 0,00  13.834,30  13.834,30  

2011.03.943.46700 Aportació Consorci Vies Verdes 10.000,00  10.000,00  20.000,00  

2011.04.324.22400 Primes d'assegurances 1.000,00  400,00  1.400,00  

2011.04.324.23020 Dietes del personal no directiu 800,00  100,00  900,00  

2011.04.334.48917 Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 0,00  9.000,00  9.000,00  

 T O T A L S ………………. 90.820,00 174.774,30 265.594,30 

 
El president explica que es tracta d’una modificació que obeeix a imprevistos i ajustos 
tècnics, tal com es va avençar a la Comissió Informativa. 
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NÚM. 6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ANUL·LACIÓ DE DR ETS I 
OBLIGACIONS D’EXERCICIS TANCATS 
 
Vista la Resolució de la Gerència de data 31 d’octubre de 2011 i l’informe de la 
Intervenció de fons del Consell que consten a l’expedient; 
 
Atès que en ambdós documents es proposa l’anul· lació de diferents drets i obligacions 
d’exercicis tancats com a conseqüència d’haver-se detectat, tot i el temps 
transcorregut, la manca de justificació de subvencions atorgades, així com errors 
materials, aritmètics i/o de fet, i també per la necessitat de depurar tots aquells sobrants 
de drets reconeguts i obligacions pendents de pagar que, per diferents circumstàncies, 
encara consten com a pendents, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Únic. Anul·lar, dels diferents estats comptables, els drets pendents de cobrar i les 
obligacions pendents de pagar d’exercicis tancats que consten degudament detallats en 
l’expedient tramitat a l’efecte i que s’annexionen al present acord. 
 
 

ANNEX A L’ACORD D’ANUL·LACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS  D’EXERCICIS TANCATS  
 
 
���� INGRESSOS 
 

 
APLICACIÓ 

PRESSUPOST 
NÚMERO 

OPERACIÓ  
 

C R E D I T O R 
 

CONCEPTE 
 

IMPORT 
CAUSA  

ANUL·LACIÓ 

 
2006.03.462 

 
2006011910 

 
Ajuntament de Campelles 

 
Aportació AODL Forestal 

 
1.636,01 

Altres causes 
s/informe 

 
2007.03.34909 

 
2007002153 

 
Embotits Taga, SL 

 
Servei neteja clavegueram 

 
80,00 

 
Error liquidació 

 
2007.03.34909 

 
2007007373 

 
Juan Alberola Hernández 

 
Servei neteja clavegueram 

 
20,00 

 
Error liquidació 

 
2008.01.462 

 
2008008389 

Ajuntament de Ribes de 
Freser 

 
Conveni SAT defensa contenciós adm. 291/200 

 
600,00 

Altres causes 
s/informe 

 
2009.01.39900 

 
2009008055 

Popular de Fluïd Elèctric 
Camprodon SCCL 

 
Factura energia elèctrica 

 
1.404,44 

 
Error liquidació 

 
2009.01.46700 

 
2009003930 

Consorci  servei recaptació 
Cerdanya-Ripollès 

 
Liquidació definitiva 2008 

 
3.274,23 

 
Duplicitat 

 
2009.02.46204 

 
2009010238 

Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries 

 
Liquidació serveis socials bàsics 2009 

 
0,01 

 
Regularització 

 
2009.04.46216 

 
2009009685 

 
Ajuntament de _Queralbs 

 
Liquidació Escola Música curs 2008-2009 

 
933,42 

 
Informe gerència 

 
2009.04.46216 

 
2009009686 

 
Ajuntament de Ribes de 
Freser 

 
Liquidació Escola Música curs 2008-2009 

 
5.025,52 

 
Informe gerència 

 
2009.04.46216 

 
2009009693 

Ajuntament de Vilallonga 
de Ter 

 
Liquidació Escola Música curs 2008-2009 

 
818,42 

 
No procedent 

 
2009.04.47000 

 
2009010445 

 
Caixa d'Estalvis del Penedès 

 
Aportació 2009 segons contracte 

 
0,08 

 
Regularització 

 
2010.03.45102 

 
2010006473 

Agència Catalana de l'Aigua Maig/juny/juliol, part fixa conveni gestió 
sistemes 

 
0,01 

 
Regularització 

TOTAL DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS QUE  S’ANUL·LEN................................  13.792,14  
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���� DESPESES 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

NÚMERO 
D’OPERACIÓ  

 
CREDITOR 

 
CONCEPTE 

 
IMPORT 

CAUSA DE  
L’ANUL·LACIÓ  

2007.02.231.4800006 2007012428 Centre de Dia Comarcal 
Campdevànol 

Transport adaptat 2006 115,20 No justificació 

2007.02.231.4800006 2007012429 Residència Geriàtrica 
Municipal de 
l'Ajuntament de 
Camprodon 

Transport adaptat 2006 3.000,00 No justificació 

2008.02.231.4800007 2008012496 Centre de Dia Comarcal 
Campdevànol 

Ajut transport adaptat 1.115,20 No justificació 

2008.02.231.4800007 2008012498 Residència Geriàtrica 
Municipal de 
l'Ajuntament de 
Camprodon 

Transport adaptat 3.000,00 No justificació 

2008.02.231.4800007 2008012497 Residència Municipal 
Gent Gran "Vall de 
Ribes" 

Ajut transport adaptat 475,00 No justificació 

2008.02.231.4800107 2008012509 Ajuntament de 
Campdevànol 

Subvenció activitats estiu 157,50 No justificació 

2008.02.231.4800107 2008012511 Ajuntament de 
Camprodon 

Subvenció activitats estiu 249,00 No justificació 

2008.02.231.4800107 2008012507 Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses 

Subvenció activitats estiu 21,60 No justificació 

2008.02.231.4800107 2008012512 Ajuntament de Vilallonga 
de Ter 

Subvenció activitats estiu 40,00 No justificació 

2008.02.231.4800107 2008012508 AMPA CEIP Mare de Déu 
de Núria 

Subvenció activitats estiu 320,55 No justificació 

2008.02.231.4800107 2008012506 CEIP Mare de Déu de 
Núria 

Activitats extraescolars 176,70 No justificació 

2008.02.231.4800107 2008012510 Club de Gimnàstica 
Camprodon 

Activitats estiu 140,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010533 Ajuntament de Gombrèn Ajut rutes BTT i 
trobada/pedalada 

200,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010528 Ajuntament de Ripoll Ajut 1er. Campionat de 
taekwondo 

80,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010536 Ajuntament de Ripoll Ajut campionat d'atletisme de 
fons del Ripollès 2008 

400,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010524 Alguer Miquel Bo Ajut despeses treball 
discogràfic 

300,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010525 AMPA Escola Vedruna Ajut bici barri 2008 100,00 No justificació 
2009.01.169.4891408 2009010535 Associacó ARÇ 

"Randellaires" 
Ajut participació festival a 
Praga 

200,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010537 Centre d'estudis 
comarcals del Ripollès 

Ajut V trobades culturals 
pirinenques 

300,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010531 Coordinadora 
d'associacions per la 
llengua catalana 

Ajut correllengua 150,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010534 Country club Hípic del 
Ripollès 

Ajut Raid Comte Arnau 100,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010532 Diables de Ripoll Ajut celebració St. Jordi 
festiu 

150,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010530 Escola Futbol Sala Ripoll Ajut Copa d'Europa a 
Bulgària 

200,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010523 Federació Catalana 
d'Esports de Minusvàlids 
Físics 

Ajut campanya "Impulsa'ns" 150,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010526 Federació Catalana 
d'Hípica 

Ajut marca Prada de Conflent 
- Montserrat 

150,00 No justificació 

2009.01.169.4891408 2009010529 Hoquei Club Ripoll Ajut campionat Estats Units 200,00 No justificació 
2009.01.169.4891408 2009010538 Unió Excursionista Sant 

Joan de les Abadesses 
Ajut cursa Taga 2040 200,00 No justificació 

2009.02.234.20500 2009010560 Ortorenting Espona, SL Lloguer material usuaris SAD 107,84 Sobrant factura 
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APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

NÚMERO 
D’OPERACIÓ  

 
CREDITOR 

 
CONCEPTE 

 
IMPORT 

CAUSA DE  
L’ANUL·LACIÓ  

2009.04.320.48100 2009002273 Servei menjador escolar Gmnes. Salazar Guzman, 
Ajut menjador 

10,00 No justificació 

2009.04.320.48101 2009004486 Ajuts individuals de 
desplaçament 

Ajuts individuals 
desplaçament curs 2008-2009 

665,00 No procedent 

2010.03.169.22709 2010009723 Residència canina Can 
Pujol, SC 

Escomesa elèctrica 28,70 No procedent 

   T O T A L ............................ 12.502,29  

 
 
NÚM. 7. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA DE DATA 28 DE 
SETEMBRE DE 2011. D’ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS 
D’EXERCICIS TANCATS 
 
Vista la Resolució de Gerència de data 28 de setembre de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA 
 
Vist que durant el transcurs de l’exercici s’han detectat alguns errors materials, 
aritmètics i/o de fet en el reconeixement d’alguns drets pendents de cobrar; 
 
Atès que per a garantir la imatge fidel de la situació financera, de l’execució del 
Pressupost i dels resultats de l’entitat es considera del tot necessari procedir a corregir 
aquelles incidències comptables sobrevingudes pels motius abans exposats; 
 
RESOLC: 
 
Primer.  Que per la Intervenció d’aquest Consell es procedeixi a tramitar el corresponent 
expedient d’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats i a comptabilitzar les 
operacions que tot seguit es detalla: 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST 

NÚMERO 
OPERACIÓ 

 
C R E D I T O R 

 
CONCEPTE 

 
IMPORT 

CAUSA  
ANUL·LACIÓ 

2008.02.45002 2008010972 Generalitat de Catalunya 
G.C.Benestar i Família, aportació pla suport 
PIA 

1.054,86 
Diferència sobre 
liquidació 
prevista 

2008.02.45002 2008012330 Generalitat de Catalunya 
G.C. DASC, aportació servei atenció 
domiciliària 

12.143,99 
Diferència sobre 
liquidació 
prevista 

2010.01.45062 2010009965 Generalitat de Catalunya GC Servei transport demanda 0,01 
Diferència 
justificació 

2010.01.7508009 2010008908 Generalitat de Catalunya GC PTOP Dinamització territorial 2009 70,36 
Diferència per 
baixa en 
adjudicació 

TOTAL DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS QUE S’ANUL·LEN...............................  13.269,22  

 
Segon.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Comissió Especial de Comptes en la 
primera sessió que celebri i al Plenari per a la seva ratificació posterior, si ho considera 
oportú”. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes la Resolució de Gerència de data 28 de 
setembre de 2011. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció, per a l’efecte corresponent. 
 
 
NÚM. 8. RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA  DEL 
CONSORCI DEL SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS EN  LA 
SEVA SESSIÓ DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2011, DE MODIFICACIÓ 
DELS SEUS ESTATUTS REGULADORS I APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès, en la seva 
sessió de data 29 de setembre de 2011, va adoptar l’acord que transcrit literalment té el 
següent contingut: 
 
“MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL CONSORCI SERVEI 
RECAPTACIÓ CERDANYA – RIPOLLÈS I APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS 
 
L’experiència acumulada al llarg dels anys de funcionament del Consorci, els convenis de 
delegació subscrits amb diferents ens i corporacions i els encàrrecs efectuats sobre 
matèries no previstes de manera expressa, el buit legal que hi havia als Estatuts del 
Consorci pel que fa a l’assumpció de la presidència quan els membres de la Junta cessen 
amb motiu de les eleccions locals, la necessitat de la creació de la vicepresidència, així 
com els diferents acords que, al llarg dels anys, ha anat adoptant la Junta i que no havien 
tingut la seva plasmació efectiva en el redactat dels Estatuts reguladors del Consorci, han 
conduït a la necessitat de modificar els seus articles 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 i 16, en 
la forma que consta a l’expedient tramitat a l’efecte.  
 
L’acord d’aprovació i de modificació dels estatuts s’ha de sotmetre a informació pública 
pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l’article 160 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 313 del mateix Reglament (ROAS). 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 322 del mateix cos normatiu i l’article 6 
dels Estatuts reguladors del Consorci, la modificació dels estatuts ha de ser adoptada per 
acord del seu òrgan superior de govern i ratificada pels ens, les administracions i altres 
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a  l’aprovació. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:  
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya-Ripollès, concretament dels seus articles 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15 i 16, d’acord amb la redacció que figura a l’expedient, i aprovar els text refós dels 
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estatuts que, a més de les modificacions d’aquests articles, incorpora les acordades amb 
anterioritat per la Junta de Govern. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies, 
mitjançant publicació al Butlletí oficial de la província, al Diari oficial de la Generalitat 
de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de presentar al·legacions, 
suggeriments i/o reclamacions. 
 
Tercer. Disposar que transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació 
d’al·legacions, suggeriments i/o reclamacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva 
sense necessitat d’ulterior acord i sense perjudici dels acords necessaris dels ens 
membres del Consorci. 
 
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya i al 
Consell Comarcal del Ripollès, juntament amb les modificacions a l’articulat i un 
exemplar del text refós, per tal que els seus plens respectius ratifiquin el present acord. 
 
Cinquè. Publicar el text refós dels estatuts una vegada hagi finalitzat el termini 
d’informació pública i els plens del Consell Comarcal de la Cerdanya i del Consell 
Comarcal del Ripollès hagin ratificat aquest acord. 
 
Sisè. Notificar aquest acord a la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya 
als efectes de la inscripció en el Registre dels Ens Locals de Catalunya, una vegada 
s’hagi aprovat definitivament la modificació dels estatuts objecte d’aquest acord. 
 
Setè. Facultar de forma expressa i tan àmpliament com en dret sigui necessari el 
president/a del Consorci, a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme aquest acord.”  
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Ratificar, a l’empara d’allò que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals de Catalunya, l’Acord adoptat per la Junta de Govern del Consorci Servei 
Recaptació Cerdanya-Ripollès, en la seva sessió de data 29 de setembre de 2011, pel 
qual es va aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya-Ripollès, concretament dels seus articles 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15 i 16, d’acord amb la redacció que figura a l’expedient i el text refós dels estatuts 
que, a més de les modificacions d’aquests articles, incorpora les acordades amb 
anterioritat per la Junta de Govern. 
 
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya i al 
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès, als efectes oportuns. 
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NÚM. 9. RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS 
CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 12 D’AGOST DE 2011, 
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT ES COLAR 
PER AL CURS 2011-2012 (RUTES 11, 14, 15, 16 I 18) 
 
NÚM. 9.1. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 12 D’AGOST DE 2011, 
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT ES COLAR 
PER AL CURS 2011-2012, RUTA 11 GOMBRÈN-RIPOLL 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 16 de setembre de 2011 (RE 1890), el senyor Felip Mir Vilarrasa, en 
representació de l’empresa Transports Mir, S.A. interposa un recurs de reposició 
contra el Decret de Presidència de data 12 d’agost de 2011, ratificat per Acord del 
Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es notificava a l’empresa 
concessionària de la Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, l’execució del contracte del servei de 
transport escolar per al curs 2011-2012, especificant el detall dels horaris, vehicles a 
emprar, durada de les expedicions, parades, alumnes a transportar i el càlcul del preu 
total del curs, en aplicació dels preus unitaris actualitzats en un 1,95 %.  
 
El recurrent fonamenta el recurs en un suposat càlcul erroni del nombre d’expedicions 
de la Ruta 11 i de la durada de les mateixes, concretament a l’expedició <3> d’anada 
dels dimarts, a l’expedició <9> d’anada dels divendres, a l’expedició <20> de tornada 
dels divendres, que són comptabilitzades per aquesta corporació com una sola 
expedició de 90 minuts, quan a l’entendre del recurrent haurien de ser 
comptabilitzades com dues expedicions de 45 minuts. Invoca també la inclusió errònia 
d’alumnes de batxillerat i cicles formatius en aquesta ruta i una suposada incorrecta 
aplicació del concepte expedició. En conseqüència,  sol· licita que s’admeti l’error en el 
càlcul del preu i que s’acordi que el preu total final per al curs 2011-2012 sigui de 
73.802,23 €, sense tenir en compte les expedicions <22>, <23>, <24> i <25>, per 
alumnes de batxillerat i cicles formatius que, al seu entendre han de ser objecte d’un 
altre contracte. 
 
Així mateix, el recurrent, en l’al· legació “1. Una qüestió prèvia” fa referència a una 
sèrie de temes anteriors i aliens a l’acte administratiu impugnat, com el mateix recurs 
admet, per la qual cosa no són considerats en aquest acord. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El recurs es fonamenta, essencialment, en invocar que les expedicions de la Ruta 
11, anomenades <3> d’anada dels dimarts, <9> d’anada dels divendres i <20> de 
tornada dels divendres, que el Consell Comarcal del Ripollès estableix que s’han de fer 
amb un sol vehicle i amb una durada màxima de 90 minuts, l’empresa recurrent entén 
que són expedicions diferents, de 45 minuts cadascuna d’elles. 
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Abans d’entrar a valorar aquesta qüestió, s’ha de posar de relleu que la contractació 
administrativa es formalitza en base a uns preus unitaris, que es determinen en els 
plecs de contractació, d’acord amb la capacitat del vehicle emprat per a la prestació del 
servei (9 places, fins a 15 places, fins a 30 places i fins a 55 places) i en relació amb el 
temps de durada de la  ruta (fins a 45’, de 45’ a 90’ i més de 90’). Els plecs, als quals 
el contractista va donar la seva conformitat expressa en presentar la seva oferta, 
determinen així mateix, Annex I.2, que “Còmput de temps: la durada dels trajectes 
les determina el Consell Comarcal. El temps d’expedició computa des de l’origen de 
la ruta fins al destí. No es computa el temps de retorn.”. 
 
És evident que el preu determina la disponibilitat d’un vehicle d’una determinada 
capacitat, durant una franja horària, per la qual hi ha fixada un preu unitari, en el qual 
es fonamenta el contracte, i tot això amb independència de si el vehicle està en marxa 
o en espera i de si existeix reiteració d’itineraris dins d’una mateixa expedició. 
 
El preu del transport escolar col· lectiu és el que resulta d’aplicar els preus unitaris que 
estableix el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de prescripcions 
tècniques del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del contracte de 
concessió de gestió de servei públic del transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, així com de les ofertes presentades i del servei requerit (durada 
del trajecte, capacitat del vehicle i número d’expedicions). Aquests preus unitaris són 
els utilitzats per calcular el preu total per cada curs. 
 
En conseqüència, l’únic que podria determinar l’aplicació d’un preu unitari diferent al 
fixat seria que el servei encomanat pel Consell Comarcal comportés un canvi de la 
franja horària fixada o que el vehicle determinat no tingués capacitat suficient per tots 
els alumnes que l’utilitzen simultàniament. 
 
El Consell Comarcal va fixar unes rutes als plecs reguladors de la contractació (Annex 
1.1), algunes d’elles amb destí a més d’un centre escolar, per les quals va contractar un 
servei de transport escolar, amb una durada màxima determinada. És evident que en 
gairebé totes les rutes es pot contemplar el transport de més d’un grup d’alumnes, amb 
diferents horaris d’entrada/sortida al centre escolar. Aquest fet avala l’adequació a dret 
del càlcul efectuat per aquesta corporació, el qual parteix de què es tracta d’una 
mateixa expedició.  
 
En definitiva, l’exposat justifica allò que, de fet, és objecte del contracte: la 
disponibilitat d’un o més vehicles amb acompanyant per a la prestació del servei de 
transport escolar d’una ruta determinada, durant un període de temps concret i amb un 
vehicle d’una determinada capacitat. És la determinació de cada un d’aquests elements 
el que comporta l’aplicació del preu unitari fixat al contracte per cada supòsit. 
 
Cal puntualitzar que si el criteri invocat pel recurrent fos el previst als plecs, només 
s’haguessin previst expedicions amb una durada màxima de 60’, ja que, llevat casos 
molt excepcionals, el temps màxim permès de presència continuada dels alumnes a 
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dins del vehicle, és d’una hora, de conformitat amb allò que disposa l’article 11 del 
Reial Decret 443/2001. 
 
Finalment, tenint en compte el temps mig que es precisa per fer un trajecte en la 
majoria de les rutes -20-25 minuts-, mai s’hagués previst als plecs que la durada 
mínima fos de 45’, sinó molt menys. Això constata que es preveia la prestació del 
servei d’una ruta amb temps d’espera o temps sobrant per cobrir altres supòsits com la 
reiteració de recorregut o la previsió de noves parades. 
 
II.-  El recurs també al· lega la inclusió errònia d’alumnes de batxillerat i cicles 
formatius en aquesta ruta, concretament en les expedicions <22>, <23>, <24> i <25> 
que, al seu entendre han de ser objecte d’un altre contracte. 
 
És important destacar que la inclusió d’aquestes expedicions per batxillerats i cicles 
formatius ja es va formalitzar en el contracte d’aquesta Ruta 11 Gombrèn –Ripoll, per 
al curs 2010-2011, amb el consentiment de la recurrent. 
 
No obstant això, del contingut del propi recurs, se’n desprèn la manca de continuïtat 
d’aquest consentiment. Per aquest motiu, i per ajustar-se a la legalitat els arguments 
emprats en el recurs pel que fa a aquesta concreta qüestió, s’estima el recurs pel que fa 
a aquest punt.  
 
III.-  Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol 
de 2011, publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en 
el Consell de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
IV.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per l’empresa Transports 
Mir, S.A., contra el Decret de presidència de data 12 d’agost de 2011, ratificat per 
Acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es notificava a 
l’empresa concessionària de la Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, l’execució del contracte del 
servei de transport escolar per al curs 2011-2012, únicament en el sentit d’excloure les 
expedicions <22>, <23>, <24> i <25>, previstes per alumnes de batxillerat i cicles 
formatius.  
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En conseqüència, el preu total definitiu de la Ruta 11 Gombrèn –Ripoll, per al curs 
2011-2012, és el que es fixa en els quadres següents: 
 
 

RUTA 
11 GOMBRÈN - RIPOLL CURS 2011/2012 
     (període setembre–desembre 2011) 

       
  CÀLCUL PREU   
       
 EXPEDICIONS 
 TIPUS QUANTITAT 

 
VEHICLE 
(PLACES) 

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL  TOTAL 

PREU UNITARI PREU TOTAL 

 55 90' 3 105 101,95 10.704,75 

 55 45' 17 595 73,40 43.673,00 

 15 45' 1 35 55,05 1.926,75 

 55 45' 4 140 58,11 8.135,40 

     TOTAL 64.439,90 

     DG ( 7%) 4.510,79 

     BE ( 5%) 3.222,00 

     ( PTI ) TOTAL 72.172,69 

     IVA 5.773,82 

     ( PTF ) TOTAL 77.946,50 

 
 

RUTA 11 GOMBRÈN - RIPOLL CURS 2011/2012 
     (període gener - juny 2012) 

       
  CÀLCUL PREU   
       
 EXPEDICIONS 
 TIPUS QUANTITAT 

 
VEHICLE 
(PLACES) 

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL 

PREU 
UNITARI 

PREU TOTAL 

 55 90' 3 105 101,95 10.704,75 

 55 45' 17 595 73,40 43.673,00 

 15 45' 1 35 55,05 1.926,75 

     TOTAL 56.304,50 

     DG ( 7%) 3.941,32 
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     BE ( 5%) 2.815,23 

     
( PTI ) 
TOTAL 63.061,04 

     IVA 5.044,88 

     
( PTF ) 
TOTAL 68.105,92 

 
Es manté el Decret de Presidència de data 12 d’agost de 2011, en la resta de les seves 
previsions.  
 
Segon. Notificar a l’empresa recurrent aquest acord, fent-los palès que contra el mateix 
poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció, als efectes oportuns.  
 
 
NÚM. 9.2. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 12 D’AGOST DE 2011, 
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT ES COLAR 
PER AL CURS 2011-2012, RUTA 14 QUERALBS-RIBES 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 16 de setembre de 2011 (RE 1891), el senyor Felip Mir Vilarrasa, en 
representació de l’empresa Transports Mir, S.A. interposa un recurs de reposició 
contra el Decret de presidència de data 12 d’agost de 2011, ratificat per Acord del 
Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es notificava a l’empresa 
concessionària de la Ruta 14 Queralbs-Ribes, l’execució del contracte del servei de 
transport escolar per al curs 2011-2012, especificant el detall dels horaris, vehicles a 
emprar, durada de les expedicions, parades, alumnes a transportar i el càlcul del preu 
total del curs, en aplicació dels preus unitaris actualitzats en un 1,95 %.  
 
El recurrent fonamenta el recurs en un suposat càlcul erroni del nombre d’expedicions 
de la Ruta 14 Queralbs-Ribes i de la durada de les mateixes, concretament a 
l’expedició <1> d’anada dels dilluns, a l’expedició <2> d’anada dels dimarts, a 
l’expedició <3> d’anada dels dimecres, a l’expedició <4> d’anada dels dijous i  a 
l’expedició <5> d’anada dels divendres, que són comptabilitzades per aquesta 
corporació com una sola expedició de 90 minuts, quan a l’entendre del recurrent 
haurien de ser comptabilitzades com dues expedicions de 45 minuts. En conseqüència,  
sol· licita que s’admeti l’error en el càlcul del preu i que s’acordi que el preu total final 
per al curs 2011-2012 sigui de 35.998,72 €. 
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Així mateix, el recurrent, en l’al· legació “1. Una qüestió prèvia” fa referència a una 
sèrie de temes anteriors i aliens a l’acte administratiu impugnat, com el mateix recurs 
admet, per la qual cosa no són considerats en aquest acord. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El recurs es fonamenta, essencialment, en invocar que les expedicions de la Ruta 
14, anomenades <1> d’anada dels dilluns, <2> d’anada dels dimarts, <3> d’anada dels 
dimecres, <4> d’anada dels dijous i  <5> d’anada dels divendres, que el Consell 
Comarcal del Ripollès estableix que s’han de fer amb un sol vehicle i amb una durada 
màxima de 90 minuts, l’empresa recurrent entén que són expedicions diferents, de 45 
minuts cadascuna d’elles. 
 
Abans d’entrar a valorar aquesta qüestió, s’ha de posar de relleu que la contractació 
administrativa es formalitza en base a uns preus unitaris, que es determinen en els 
plecs de contractació, d’acord amb la capacitat del vehicle emprat per a la prestació del 
servei (9 places, fins a 15 places, fins a 30 places i fins a 55 places) i en relació amb el 
temps de durada de la  ruta (fins a 45’, de 45’ a 90’ i més de 90’). Els plecs, als quals 
el contractista va donar la seva conformitat expressa en presentar la seva oferta, 
determinen així mateix, Annex I.2, que “Còmput de temps: la durada dels trajectes 
les determina el Consell Comarcal. El temps d’expedició computa des de l’origen de 
la ruta fins al destí. No es computa el temps de retorn.”. 
 
És evident que el preu determina la disponibilitat d’un vehicle d’una determinada 
capacitat, durant una franja horària per la qual hi ha fixada un preu unitari, en el qual 
es fonamenta el contracte, i tot això amb independència de si el vehicle està en marxa 
o en espera  i de si existeix reiteració d’itinerari dins d’una mateixa expedició. 
 
El preu del transport escolar col· lectiu és el que resulta d’aplicar els preus unitaris que 
estableix el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de prescripcions 
tècniques del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del contracte de 
concessió de gestió de servei públic del transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, així com de les ofertes presentades i del servei requerit (durada 
del trajecte, capacitat del vehicle i número d’expedicions). Aquests preus són els 
utilitzats per calcular el preu total per cada curs. 
 
En conseqüència, l’únic que podria determinar l’aplicació d’un preu unitari diferent al 
fixat seria que el servei encomanat pel Consell Comarcal s’excedís de la franja horària 
fixada o que el vehicle determinat no tingués capacitat suficient per tots els alumnes 
que l’utilitzen simultàniament. 
 
El Consell Comarcal va fixar unes rutes als plecs reguladors de la contractació (Annex 
1.1), algunes d’elles amb destí a més d’un centre escolar, per les quals va contractar  
un servei de transport escolar, amb una durada màxima determinada. És evident que en 
gairebé totes les rutes es pot contemplar el transport de més d’un grup d’alumnes, amb 
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diferents horaris d’entrada/sortida al centre escolar. Aquest fet avala l’adequació a dret 
del càlcul efectuat per aquesta corporació, el qual parteix de què es tracta d’una 
mateixa expedició.  
 
En definitiva, l’exposat justifica allò que, de fet, és objecte del contracte: la 
disponibilitat d’un o més vehicles amb acompanyant per a la prestació del servei de 
transport escolar d’una ruta determinada, durant un període de temps concret i amb un 
vehicle d’una determinada capacitat. És la determinació de cada un d’aquests elements 
el que comporta l’aplicació del preu unitari fixat al contracte per cada supòsit. 
 
Cal puntualitzar que si el criteri invocat pel recurrent fos el previst als plecs, només 
s’haguessin previst expedicions amb una durada màxima de 60’, ja que, llevat casos 
molt excepcionals, el temps màxim permès de presència continuada dels alumnes a 
dins del vehicle, és d’una hora, de conformitat amb allò que disposa l’article 11 del 
Reial Decret 443/2001. 
 
Finalment, tenint en compte el temps mig que es precisa per fer un trajecte en la 
majoria de les rutes -20-25 minuts-, mai s’hagués previst als plecs que la durada 
mínima fos de 45’, sinó molt menys. Això constata que es preveia la prestació del 
servei d’una ruta amb temps d’espera o temps sobrant per cobrir altres supòsits com la 
reiteració de recorregut o la previsió de noves parades. 
 
II.- Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 
2011, publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el 
Consell de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
III.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Desestimar totalment el recurs de reposició interposat per l’empresa 
Transports Mir, S.A., contra el Decret de Presidència de data 12 d’agost de 2011, 
ratificat per Acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es 
notificava a l’empresa concessionària de la Ruta 14 Queralbs-Ribes, l’execució del 
contracte del servei de transport escolar per al curs 2011-2012, el qual es manté en tots 
els seus extrems. 
 
Segon. Notificar a l’empresa recurrent aquest acord, fent-los palès que contra el mateix 
poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
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administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció, als efectes oportuns. 
 
 
NÚM. 9.3. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 12 D’AGOST DE 2011, 
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT ES COLAR 
PER AL CURS 2011-2012, RUTA 15 CAMPELLES-RIBES 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 16 de setembre de 2011 (RE 1892), el senyor Felip Mir Vilarrasa, en 
representació de l’empresa Transports Mir, S.A. interposa un recurs de reposició 
contra el Decret de presidència de data 12 d’agost de 2011, ratificat per Acord del 
Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es notificava a l’empresa 
concessionària de la Ruta 15 Campelles-Ribes, l’execució del contracte del servei de 
transport escolar per al curs 2011-2012, especificant el detall dels horaris, vehicles a 
emprar, durada de les expedicions, parades, alumnes a transportar i el càlcul del preu 
total del curs, en aplicació dels preus unitaris actualitzats en un 1,95 %.  
 
El recurrent fonamenta el recurs en un suposat càlcul erroni del nombre d’expedicions 
de la Ruta 15 Campelles-Ribes i de la durada de les mateixes, concretament a 
l’expedició <1> d’anada dels dilluns, a l’expedició <2> d’anada dels dimarts, a 
l’expedició <3> d’anada dels dimecres, a l’expedició <4> d’anada dels dijous i  a 
l’expedició <5> d’anada dels divendres, que són comptabilitzades per aquesta 
corporació com una sola expedició de 90 minuts, quan a l’entendre del recurrent 
haurien de ser comptabilitzades com dues expedicions de 45 minuts. En conseqüència,  
sol· licita que s’admeti l’error en el càlcul del preu i que s’acordi que el preu total final 
per al curs 2011-2012 sigui de 35.222,71 €. 
 
Així mateix, el recurrent, en l’al· legació “1. Una qüestió prèvia” fa referència a una 
sèrie de temes anteriors i aliens a l’acte administratiu impugnat, com el mateix recurs 
admet, per la qual cosa no són considerats en aquest acord. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El recurs es fonamenta, essencialment, en invocar que les expedicions de la Ruta 
15, anomenades <1> d’anada dels dilluns, <2> d’anada dels dimarts, <3> d’anada dels 
dimecres, <4> d’anada dels dijous i  <5> d’anada dels divendres, que el Consell 
Comarcal del Ripollès estableix que s’han de fer amb un sol vehicle i amb una durada 
màxima de 90 minuts, l’empresa recurrent entén que són expedicions diferents, de 45 
minuts cadascuna d’elles. 
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Abans d’entrar a valorar aquesta qüestió, s’ha de posar de relleu que la contractació 
administrativa es formalitza en base a uns preus unitaris, que es determinen en els 
plecs de contractació, d’acord amb la capacitat del vehicle emprat per a la prestació del 
servei (9 places, fins a 15 places, fins a 30 places i fins a 55 places) i en relació amb el 
temps de durada de la  ruta (fins a 45’, de 45’ a 90’ i més de 90’). Els plecs, als quals 
el contractista va donar la seva conformitat expressa en presentar la seva oferta, 
determinen així mateix, Annex I.2, que “Còmput de temps: la durada dels trajectes 
les determina el Consell Comarcal. El temps d’expedició computa des de l’origen de 
la ruta fins al destí. No es computa el temps de retorn.”. 
 
És evident que el preu determina la disponibilitat d’un vehicle d’una determinada 
capacitat, durant una franja horària, per la qual hi ha fixada un preu unitari, en el qual 
es fonamenta el contracte, i tot això amb independència de si el vehicle està en marxa 
o en espera i de si existeix reiteració d’itinerari dins d’una mateixa expedició. 
 
El preu del transport escolar col· lectiu és el que resulta d’aplicar els preus unitaris que 
estableix el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de prescripcions 
tècniques del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del contracte de 
concessió de gestió de servei públic del transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, així com de les ofertes presentades i del servei requerit (durada 
del trajecte, capacitat del vehicle i número d’expedicions). Aquests preus són els 
utilitzats per calcular el preu total per cada curs. 
 
En conseqüència, l’únic que podria determinar l’aplicació d’un preu unitari diferent al 
fixat, seria que el servei encomanat pel Consell Comarcal s’excedís de la franja horària 
fixada o que el vehicle determinat no tingués capacitat suficient per tots els alumnes 
que l’utilitzen simultàniament. 
 
El Consell Comarcal va fixar unes rutes als plecs reguladors de la contractació (Annex 
1.1), algunes d’elles amb destí a més d’un centre escolar, per les quals va contractar un 
servei de transport escolar, amb una durada màxima determinada. És evident que en 
gairebé totes les rutes es pot contemplar el transport de més d’un grup d’alumnes, amb 
diferents horaris d’entrada/sortida al centre escolar. Aquest fet avala l’adequació a dret 
del càlcul efectuat per aquesta corporació, el qual parteix de què es tracta d’una 
mateixa expedició.  
 
En definitiva, l’exposat justifica allò que, de fet, és objecte del contracte: la 
disponibilitat d’un o més vehicles amb acompanyant per a la prestació del servei de 
transport escolar d’una ruta determinada, durant un període de temps concret i amb un 
vehicle d’una determinada capacitat. És la determinació de cada un d’aquests elements 
el que comporta l’aplicació del preu unitari fixat al contracte per cada supòsit. 
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Cal puntualitzar que si el criteri invocat pel recurrent fos el previst als plecs, només 
s’haguessin previst expedicions amb una durada màxima de 60’, ja que, llevat casos 
molt excepcionals, el temps màxim permès de presència continuada dels alumnes a 
dins del vehicle, és d’una hora, de conformitat amb allò que disposa l’article 11 del 
Reial Decret 443/2001. 
 
Finalment, tenint en compte el temps mig que es precisa per fer un trajecte en la 
majoria de les rutes -20-25 minuts-, mai s’hagués previst als plecs que la durada 
mínima fos de 45’, sinó molt menys. Això constata que es preveia la prestació del 
servei d’una ruta amb temps d’espera o temps sobrant per cobrir altres supòsits com la 
reiteració de recorregut o la previsió de noves parades. 
 
II.- Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 
2011, publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el 
Consell de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
III.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Desestimar totalment el recurs de reposició interposat per l’empresa 
Transports Mir, S.A., contra el Decret de Presidència de data 12 d’agost de 2011, 
ratificat per Acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es 
notificava a l’empresa concessionària de la Ruta 15 Campelles-Ribes, l’execució del 
contracte del servei de transport escolar per al curs 2011-2012, el qual es manté en tots 
els seus extrems. 
 
Segon. Notificar a l’empresa recurrent aquest acord, fent-los palès que contra el mateix 
poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció, als efectes oportuns. 
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NÚM. 9.4. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 12 D’AGOST DE 2011, 
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT ES COLAR 
PER AL CURS 2011-2012, RUTA 16 PARDINES - RIBES 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 16 de setembre de 2011 (RE 1893), el senyor Felip Mir Vilarrasa, en 
representació de l’empresa Transports Mir, S.A. interposa un recurs de reposició 
contra el Decret de presidència de data 12 d’agost de 2011, ratificat per Acord del 
Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es notificava a l’empresa 
concessionària de la Ruta 16 Pardines-Ribes, l’execució del contracte del servei de 
transport escolar per al curs 2011-2012, especificant el detall dels horaris, vehicles a 
emprar, durada de les expedicions, parades, alumnes a transportar i el càlcul del preu 
total del curs, en aplicació dels preus unitaris actualitzats en un 1,95 %.  
 
El recurrent fonamenta el recurs en un suposat càlcul erroni del nombre d’expedicions 
de la Ruta 16 Pardines-Ribes i de la durada de les mateixes, concretament a 
l’expedició <1> d’anada dels dilluns, a l’expedició <2> d’anada dels dimarts, a 
l’expedició <3> d’anada dels dimecres, a l’expedició <4> d’anada dels dijous i  a 
l’expedició <5> d’anada dels divendres, que són comptabilitzades per aquesta 
corporació com una sola expedició de 90 minuts, quan a l’entendre del recurrent 
haurien de ser comptabilitzades com dues expedicions de 45 minuts. En conseqüència,  
sol· licita que s’admeti l’error en el càlcul del preu i que s’acordi que el preu total final 
per al curs 2011-2012 sigui de 39.102,79 €. 
 
Així mateix, el recurrent, en l’al· legació “1. Una qüestió prèvia” fa referència a una 
sèrie de temes anteriors i aliens a l’acte administratiu impugnat, com el mateix recurs 
admet, per la qual cosa no són considerats en aquest acord. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El recurs es fonamenta, essencialment, en invocar que les expedicions de la Ruta 
16, anomenades <1> d’anada dels dilluns, <2> d’anada dels dimarts, <3> d’anada dels 
dimecres, <4> d’anada dels dijous i  <5> d’anada dels divendres, que el Consell 
Comarcal del Ripollès estableix que s’han de fer amb un sol vehicle i amb una durada 
màxima de 90 minuts, l’empresa recurrent entén que són expedicions diferents, de 45 
minuts cadascuna d’elles. 
 
Abans d’entrar a valorar aquesta qüestió, s’ha de posar de relleu que la contractació 
administrativa es formalitza en base a uns preus unitaris, que es determinen en els 
plecs de contractació, d’acord amb la capacitat del vehicle emprat per a la prestació del 
servei (9 places, fins a 15 places, fins a 30 places i fins a 55 places) i en relació amb el 
temps de durada de la  ruta (fins a 45’, de 45’ a 90’ i més de 90’). Els plecs, als quals 
el contractista va donar la seva conformitat expressa en presentar la seva oferta, 
determinen així mateix, Annex I.2, que “Còmput de temps: la durada dels trajectes 
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les determina el Consell Comarcal. El temps d’expedició computa des de l’origen de 
la ruta fins al destí. No es computa el temps de retorn.”. 
 
És evident que el preu determina la disponibilitat d’un vehicle d’una determinada 
capacitat, durant una franja horària, per la qual hi ha fixada un preu unitari, en el qual 
es fonamenta el contracte, i tot això amb independència de si el vehicle està en marxa 
o en espera i de si existeix reiteració d’itinerari dins d’una mateixa expedició. 
 
El preu del transport escolar col· lectiu és el que resulta d’aplicar els preus unitaris 
que estableix el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del 
contracte de concessió de gestió de servei públic del transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès, així com de les ofertes presentades i del servei 
requerit (durada del trajecte, capacitat del vehicle i número d’expedicions). Aquests 
preus són els utilitzats per calcular el preu total per cada curs. 
 
En conseqüència, l’únic que  podria determinar l’aplicació d’un preu unitari diferent al 
fixat seria que el servei encomanat pel Consell Comarcal s’excedís de la franja horària 
fixada o que el vehicle determinat no tingués capacitat suficient per tots els alumnes 
que l’utilitzen simultàniament. 
 
El Consell Comarcal va fixar unes rutes als plecs reguladors de la contractació (Annex 
1.1), algunes d’elles amb destí a més d’un centre escolar, per les quals va contractar un 
servei de transport escolar, amb una durada màxima determinada. És evident que en 
gairebé totes les rutes es pot contemplar el transport de més d’un grup d’alumnes, amb 
diferents horaris d’entrada/sortida al centre escolar. Aquest fet avala l’adequació a dret 
del càlcul efectuat per aquesta corporació, el qual parteix de què es tracta d’una 
mateixa expedició.  
 
En definitiva, l’exposat justifica allò que, de fet, és objecte del contracte: la 
disponibilitat d’un o més vehicles amb acompanyant per a la prestació del servei de 
transport escolar d’una ruta determinada, durant un període de temps concret i amb un 
vehicle d’una determinada capacitat. És la determinació de cada un d’aquests elements 
el que comporta l’aplicació del preu unitari fixat al contracte per cada supòsit. 
 
Cal puntualitzar que si el criteri invocat pel recurrent fos el previst als plecs, només 
s’haguessin previst expedicions amb una durada màxima de 60’, ja que, llevat casos 
molt excepcionals, el temps màxim permès de presència continuada dels alumnes a 
dins del vehicle, és d’una hora, de conformitat amb allò que disposa l’article 11 del 
Reial Decret 443/2001. 
 
Finalment, tenint en compte el temps mig que es precisa per fer un trajecte en la 
majoria de les rutes -20-25 minuts-, mai s’hagués previst als plecs que la durada 
mínima fos de 45’, sinó molt menys. Això constata que es preveia la prestació del 
servei d’una ruta amb temps d’espera o temps sobrant per cobrir altres supòsits com la 
reiteració de recorregut o la previsió de noves parades. 
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II.- Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 
2011, publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el 
Consell de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
III.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Desestimar totalment el recurs de reposició interposat per l’empresa 
Transports Mir, S.A., contra el Decret de Presidència de data 12 d’agost de 2011, 
ratificat per Acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 2011, pel qual es 
notificava a l’empresa concessionària de la Ruta 16 Pardines-Ribes, l’execució del 
contracte del servei de transport escolar per al curs 2011-2012, el qual es manté en tots 
els seus extrems. 
 
Segon. Notificar a l’empresa recurrent aquest acord, fent-los palès que contra el mateix 
poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció, als efectes oportuns.  
 
 
NÚM. 9.5. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE CONSELL DE GOVE RN DE 
DATA 4 D’OCTUBRE DE 2011, PEL QUAL S’ESTIMA PARCIAL MENT EL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE 
PRESIDÈNCIA DE DATA 12 D’AGOST, D’EXECUCIÓ DEL CONT RACTE 
DE TRANSPORT ESCOLAR RUTA 18 EE VALL DE RIBES 
 
El Consell de Govern d’aquesta corporació, en la sessió ordinària de data 4 d’octubre 
de 2011, adoptà l’acord que transcrit literalment, diu: 
 
“RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 
TRANSPORTS MIR, S.A. CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 
12 D’AGOST, D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TRANSPORT ESCOLAR 
RUTA 18 EE VALL DE RIBES 
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Antecedents de fet: 
 
El senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa TRANSPORTS MIR, 
SA., en data 16 de setembre de 2011, RE 1894, ha interposat recurs de reposició 
contra el Decret de presidència de data 12 d’agost de 2011, notificat en data 17 
d’agost, pel qual es notificava al recurrent l’execució del contracte del servei de 
transport escolar Ruta 18 EE Vall de Ribes, per al curs 2011-2012, especificant el 
detall dels horaris, vehicles a emprar, durada de les expedicions, parades, alumnes a 
transportar i el càlcul del preu total del curs, en aplicació dels preus unitaris 
actualitzats en un 1,95 %. 
 
Aquest Decret fou ratificat per Acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 
2011. 
 
L’empresa Transports Mir, SA invoca l’existència d’un error en el càlcul del preu 
final, pel fet que s’hagin inclòs les 40 expedicions extres de reforç de final de curs, 
dins del contracte i sol·licita que en relació a aquests serveis addicionals s’efectuï 
contractació i facturació separada. 
 
Un cop analitzat el recurs presentat es constata que, efectivament, les 40 expedicions 
extres de reforç de final de curs no s’haurien d’incloure dins de la prestació del curs 
2011-2012 quan, de conformitat amb el contracte subscrit, l’empresa recurrent està 
obligada a efectuar, en concepte de  millores en aquesta ruta, serveis pel valor d’un 
8% de la facturació anual de la línia (IVA inclòs), com ja es va fer el curs passat. En 
conseqüència, no procedeix efectuar una contractació i facturació separada. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.-  Resulta d’aplicació allò que disposa la clàusula 10 del Plec de clàusules 
reguladores de la contractació, així com l’oferta de millores, que forma part integrant 
del contracte subscrit amb l’empresa concessionària del servei. 
 
II.- Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de juliol de 2011 (publicat al BOP de 
Girona, núm. 144, de data 29 de juliol de 2011), es va delegar al Consell de Govern 
les competències relatives a la contractació administrativa. 
 
L’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que en cap 
cas podran ser objecte de delegació la resolució dels recursos dels òrgans 
administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs. 
 
III.- De conformitat amb allò que disposen els articles 108, 116 i 117 de la Llei 
30/1992. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Transports Mir, SA. 
contra el Decret de Presidència de data 12 d’agost de 2011, pel qual es notificava al 
recurrent l’execució del contracte del servei de transport escolar Ruta 18 EE Vall de 
Ribes, per al curs 2011-2012, únicament en  el sentit d’excloure les 40 expedicions 
extres de reforç de final de curs, de tal manera que el preu total final per al curs 2011-
2012, serà de 22.569,17 €. 
 
Segon. Ratificar aquest acord a la propera sessió de Ple que se celebri. 
 
Tercer. Notificar a Transports Mir, SA aquest acord, fent-los palès que contra el 
mateix poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció, als efectes oportuns.” 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Ratificar, en tots els seus termes, l’acord adoptat pel Consell de Govern en la 
sessió de 4 d’octubre de 2011, pel qual es va estimar parcialment el recurs de reposició 
interposat per Transports Mir, SA. contra el Decret de Presidència de data 12 d’agost 
de 2011, que notificava al recurrent l’execució del contracte del servei de transport 
escolar Ruta 18 EE Vall de Ribes, per al curs 2011-2012. 
 
Segon. Notificar a l’empresa recurrent aquest acord, fent-los palès que contra el mateix 
poden interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos comptadors a 
partir del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el que 
disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Intervenció, als efectes oportuns. 
 
 
NÚM. 10. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS A L’ACPAD 
 
Vist l’escrit de data 15 de setembre de 2011 de l’Associació Comarcal per a la 
Promoció i Ajut als Discapacitats –ACPAD– (NRE 2082 de 7.10.2011), pel qual 
sol· liciten la designació d’un representant del Consell Comarcal del Ripollès a la Junta 
de l’Associació; 
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Vist que el plenari és l’òrgan competent per designar els representants del Consell 
Comarcal en els òrgans col· legiats del quals formi part; 
 
D’acord amb l’esmentat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Nomenar la senyora M. Immaculada Constans i Ruiz com a representant del 
Consell Comarcal del Ripollès a l’Associació Comarcal per a la Promoció i Ajut als 
Discapacitats (ACPAD). 
 
Segon. Notificar aquests nomenaments a la interessada i a l’ACPAD perquè en tinguin 
coneixement i per a l’efecte corresponent. 
 
 
NÚM. 11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 26.07.11: Acceptar les ajudes incloses en el PUOSC 2011 per finançar 

l’obra “Senyalització del Camí (zona Ripollès)”, i assenyalar 
que aquesta obra es pot dur a terme perquè la corporació 
disposa en ferm dels terrenys, serveis, autoritzacions i 
concessions administratives, de consignació suficient a la 
partida pressupostària corresponent, així com del projecte 
aprovat amb caràcter definitiu.  

Decret de 01.09.11: Contractar, amb caràcter d’urgència, en règim laboral temporal, 
en la modalitat d’obra o servei determinat, a personal de 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, amb efectes d’1-09-
2011 fins a la finalització del curs escolar 2011-2012, excepte 
el contracte de la directora, que tindrà una vigència fins al 31-
12-2011. 

Decret de 15.09.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per la 
redacció d’un projecte executiu de reforma de l’Ajuntament per 
supressió de barreres arquitectòniques. 

Decret de 16.09.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2008 
titulada “Urbanització del passeig del Ramal d’Entrada”, de 
l’Ajuntament de Molló, per un valor de 30.053,08 €. 

Decret de 19.09.11: Aprovar la tramitació de l’expedient, el plec de clàusules 
particular i tècniques per a la contractació mitjançant 
procediment negociat amb un únic oferent del contracte de 
concessió de gestió del servei públic del transport a la demanda 
en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-
Campdevànol, tram Ripoll-Camprodon.  

Decret de 22.09.11: Renunciar a la subvenció atorgada en el PUOSC 2012 per a 
l’execució de l’obra Infraestructura de fibra òptica al Ripollès, 
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per tal de destinar-la a l’Adquisició de compactadors mòbils de 
residus sòlids urbans, amb un pressupost de 276.686,22 € IVA 
inclòs, respecte de la qual se sol· licita una subvenció de 
262.851,92 € 

Decret de 26.09.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament d’Ogassa per la redacció 
de proposta de modificació del planejament als efectes de 
poder redissenyar la parcel· la 3.5 de la Torre 

Decret de 26.09.11: Aprovar les bases selectives que han de regir el procés de 
selecció de personal, per promoció interna, per cobrir una plaça 
d’administratiu vacant al CCR, inclosa en l’oferta pública de 
2008, i convocar el procés selectiu. 

Decret de 28.09.11: Autoritzar l’empresa TEISA per subcontractar parcialment la 
Ruta 1 Setcases-Camprodon del servei públic del transport 
escolar a centre d’ensenyament obligatori del Ripollès, curs 
2011-2012. 

Decret de 28.09.11: Autoritzar l’empresa TEISA per subcontractar parcialment la 
Ruta 3 Beget-Camprodon del servei públic del transport escolar 
a centre d’ensenyament obligatori del Ripollès, curs 2011-
2012. 

Decret de 28.09.11: Autoritzar l’empresa TEISA per subcontractar parcialment la 
Ruta 5 Sant Pau-Camprodon del servei públic del transport 
escolar a centre d’ensenyament obligatori del Ripollès, curs 
2011-2012. 

Decret de 28.09.11: Autoritzar l’empresa TEISA per subcontractar parcialment la 
Ruta 7 Ogassa-Sant Joan de les Abadesses del servei públic del 
transport escolar a centre d’ensenyament obligatori del 
Ripollès, curs 2011-2012. 

Decret de 28.09.11: Autoritzar l’empresa TEISA per subcontractar parcialment la 
Ruta 9 Vallfogona-Ripoll del servei públic del transport escolar 
a centre d’ensenyament obligatori del Ripollès, curs 2011-
2012. 

Decret de 28.09.11: Atorgament d’ajuts de menjador escolar per al curs 2011-2012. 
Fase 1a 

Decret de 28.09.11: Modificar la jornada laboral del treballador de l’Escola 
Comarcal de Música, Agustí Brugada Álvarez, i fixar-la en 13 
hores setmanals, amb efectes d’1 d’octubre i fins a la 
finalització del curs escolar 2011-2012. 

Decret de 28.09.11: Atorgar al Càmping Pardines, del municipi de Pardines, un 
permís anual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna i aprovar l’autoliquidació provisional. 

Decret de 29.09.11: Atorgar a l’empresa Formigons la Vall d’en Bas, del municipi 
de Vallfogona de Ripollès, un permís puntual, per a 
l’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna i aprovar 
l’autoliquidació provisional. 

Decret de 29.09.11: Atorgar al mas “El Boixet”, del municipi de Molló, un permís 
puntual, per a l’abocament d’aigües residuals amb camió 
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cisterna i aprovar l’autoliquidació provisional. 
Decret de 29.09.11: Atorgar a l’Ajuntament de Molló, un permís puntual, per a 

l’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna, per a la 
vivenda situada al carrer de les Marrades, s/, d’aquell municipi 
i aprovar l’autoliquidació provisional. 

Decret de 29.09.11: Atorgar al Mas Torrents SN, del municipi de Ripoll, un permís 
puntual, per a l’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna i aprovar l’autoliquidació provisional. 

Decret de 30.09.11: Sol· licitar un canvi de beneficiari de l’ajut per dur a terme el 
projecte d’edició del Llibre de les fonts de Ripoll, a favor de 
l’Ajuntament de Ripoll, i sol· licitar una pròrroga per a la 
justificació d ela subvenció. 

Decret de 01.10.11: Modificar la jornada laboral de la treballadora de l’Escola 
Comarcal de Música, Victòria Katsyuba, i fixar-la en 6 hores 
setmanals, amb efectes d’1 d’octubre i fins a la finalització del 
curs escolar 2011-2012. 

Decret de 01.10.11: Modificar la jornada laboral de la treballadora de l’Escola 
Comarcal de Música, Sílvia García Lacal, i fixar-la en 18 hores 
setmanals, amb efectes d’1 d’octubre i fins a la finalització del 
curs escolar 2011-2012. 

Decret de 01.10.11: Modificar la jornada laboral del treballador de l’Escola 
Comarcal de Música, Jordi Ballesteros Coma, i fixar-la en 12 
hores setmanals, amb efectes d’1 d’octubre i fins a la 
finalització del curs escolar 2011-2012. 

Decret de 04.10.11: Atorgar una gratificació extraordinària a la treballadora del 
Consell, Anna Ribas Codina, per haver prestat suport a la 
Recepció de la corporació des del 10 d’agost fina al 9 de 
setembre d’enguany, amb una dedicació extraordinària per 
sobre de la seva jornada de treball d’un total de 42 hores. 

Decret de 06.10.11: Atorgar una subvenció de 200 € a l’Associació Concurs Gossos 
d’Atura, de Ribes de Freser, en concepte de col· laborar en 
l’organització del concurs internacional d’habilitat de gos 
d’atura.  

Decret de 06.10.11: Atorgar una subvenció de 200 € a la Unió Excursionista de 
Sant Joan de les Abadesses, en concepte de col· laborar en 
l’organització de la XII edició de la cursa d’alta muntanya Taga 
2040 Evo.  

Decret de 06.10.11: Atorgar una subvenció de 200 € a l’Associació Esportiva 
“Galls de Ripoll”, en concepte de col· laborar en l’organització 
de la Trobada de motos.  

Decret de 06.10.11: Atorgar una subvenció de 360 € a la ZER la Vall del Ter, de 
Sant Pau de Segúries, en concepte de col· laborar en 
l’organització de les activitats programades per al curs 2011-
2012.  

Decret de 06.10.11: Atorgar una subvenció de 200 € al Patronat de Turisme de la 
Vall de Ribes, en concepte de col· laborar en l’organització de 
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la 1a. edició dels Bastions.  
Decret de 06.10.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament d’Ogassa per la redacció 

d’una memòria valorada per a l’arranjament d’una esllavissada 
a la carretera de les Costes. 

Decret de 06.10.11: Aprovar la tramitació de l’expedient, el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
que regulen la contractació mitjançant procediment negociat 
amb un únic oferent del contracte de concessió de gestió del 
servei públic de la reserva de places en el transport públic 
regular de viatgers per carretera de la línia Ribes-
Campdevànol-Gombrèn-Ripoll per al transport escolar, 
d’ensenyament no obligatori, curs 2011-2012 

Decret de 07.10.11: Modificar la categoria professional dels treballadors de 
l’Escola Comarcal de Música, Guillermo Carmona López i 
Judit Muñoz Selles, a partir de l’1 d’octubre de 2011 i per al 
curs escolar 2011-2012.  

Decret de 07.10.11: Atorgar a l’empresa Petrocat, un permís d’abocament d’aigües 
residuals procedents de l’Estació de Servei Petrocat Ripoll, a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol, i aprovar la proposta de 
liquidació.  

Decret de 07.10.11: Segon reconeixement d’ajuts de menjador escolar de caràcter 
gratuït per al curs 2011-2012. 

Decret de 07.10.11: Contracte menor d’obra per al pintat interior dels tancaments 
del Centre Formatiu del Ripollès, amb l’empresa Camps i 
Sadurní, SA, per un import de 5.074 €, IVA inclòs. 

Decret de 07.10.11: Contracte menor de subministrament i manteniment anual de 
maquinari i programari del control  horari del personal de CCR, 
amb l’empresa SPEC, SA, per un import de 5.561,58 €, IVA 
inclòs. 

Decret de 07.10.11: Contracte menor de subministrament i implantació del 
programari informàtic anomenat Portal de l’empleat, amb 
l’empresa SPEC, SA, per un import de 1.150,50 €, IVA inclòs. 

Decret de 07.10.11: Acceptar la subvenció atorgada al CCR per al finançament de 
les despeses de funcionament i les despeses de personal docent 
de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

Decret de 13.10.11: Requeriment previ a l’empresa Transports Elèctrics 
Interurbans, SA (TEISA) perquè, en el termini màxim de 10 
dies hàbils, presenti la documentació que es detalla, per tal 
d’adjudicar el contracte de concessió de gestió del servei públic 
de la reserva de places de la línia Sta.Coloma de Farners-
Girona-Olot-Ripoll amb prolongacions per al transport escolar, 
curs 2011-2012. 

Decret de 13.10.11: Requeriment previ a l’empresa Transports Elèctrics 
Interurbans, SA (TEISA) perquè, en el termini màxim de 10 
dies hàbils, presenti la documentació que es detalla, per tal 
d’adjudicar el contracte de concessió de gestió del servei públic 



 33 

de transport a la demanda en reforç de la línia regular Setcases-
Camprodon-Ripoll-Campdevànol, en el tram Ripoll-
Camprodon. 

Decret de 14.10.11: Ampliar el destí de la subvenció atorgada el dia 29 d’abril de 
2011, per import de 3.000,00 €, a l’ADF de la Vall de Ribes, a 
l’adquisició d’una màquina estelladora, a més del braç 
desbrossador per acoblar al camió Unimog U400. 

Decret de 17.10.11: Contracte menor d’obra per disminuir la condensació de 
l’habitacle del desbast de la depuradora de la Vall de Núria, 
amb l’empresa Cadagua, SA, per un import de 12.725,97 €, 
IVA inclòs. 

Decret de 17.10.11: Contracte menor d’obra de millora de la passarel· la del pou de 
bombes d’entrada de la depuradora de la Sant Pau de Segúries, 
amb l’empresa Assistència i Millora Tècnica Industrial, SL, 
(ASMITEC), per un import de 25.190,89 €, IVA inclòs. 

Decret de 17.10.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 11 i última de l’obra inclosa al PUOSC 
2009 titulada “Parc de la Muralla”, de l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, per un valor de 10.428,36 €. 

Decret de 24.10.11: Autoritzar la modificació de la capacitat de la casa de colònies 
Llar de Sant Pau i procedir a la inscripció del nou nombre de 
places (76) al Registre d’instal· lacions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves del CCR. 

Decret de 24.10.11: Modificar la categoria professional del treballador de l’Escola 
Comarcal de Música, CHR, a partir de l’1 d’octubre d’enguany, 
per la categoria professional de professor titular de guitarra 
clàssica, pel curs escolar 2011-2012. 

Decret de 25.10.11: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2011-2012, fase 2a. 

Decret de 27.10.11: Designar dos funcionaris titulars i dos funcionaris suplents per 
participar com a membres del tribunal de valoració en el 
procediment de selecció per cobrir, amb caràcter interí, un lloc 
de treball de Secretaria-Intervenció al Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del Ripollès. 

Decret de 28.10.11: Adjudicar del procediment negociat amb un únic oferent del 
contracte de concessió de gestió del servei públic de la reserva 
de places en el transport públic regular de viatgers per carretera 
de la línia Santa Coloma de Farners-Girona-Olot-Ripoll amb 
prolongacions, per al transport escolar, curs 2011-2012, a 
l’empresa Transports Elèctrics Interurbans, SA (TEISA), per 
un import de 72.941,05 €, IVA inclòs. 

Decret de 28.10.11: Adjudicar el procediment negociat amb un únic oferent del 
contracte de concessió de gestió del servei públic de la reserva 
de places en el transport a la demanda en reforç de la línia 
regular Setcases-Camprodon-Ripoll-Campdevànol, en el tram 
Ripoll-Camprodon, a l’empresa Transports Elèctrics 
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Interurbans, SA (TEISA), per un import total de 19.483,20 €, 
IVA inclòs. 

Decret de 02.11.11: Delegar les funcions de la Presidència del CCR, a la 
vicepresidenta primera, Sra. M. Immaculada Constans Ruiz, 
des del dia 3 de novembre i mentre duri el període de baixa 
laboral per incapacitat temporal. 

Decret de 02.11.11: Nomenar indistintament els treballadors del Consell, Esteve 
Roca i Teixidor i Sandra Porcel Cano, interventors accidentals 
del servei d’assistència municipal dels Ajuntaments de 
Campelles, les Llosses, Llanars, Molló i Vilallonga de Ter, 
amb efectes del 7 al 30 de novembre de 2011, per tal de suplir 
la baixa per incapacitat temporal de l’actual interventor. 

Decret de 02.11.11: Adjudicar el procediment negociat amb un únic oferent del 
contracte de concessió de gestió del servei públic de la reserva 
de places en el transport públic regular de viatgers per carretera 
de la línia Ribes-Campdevànol-Gombrèn-Ripoll, per al 
transport escolar d’ensenyament no obligatori, curs 2011-2012, 
a l’empresa Transports Mir, SA, per un import total de 
19.750,50 €, IVA inclòs. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 25.08.11: Atorgar al mas “El Boixet”, del municipi de Molló, un permís 

per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 26.08.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de la carretera de Pardines i de la font de Ribes 
Altes. 

Resolució de 26.08.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament de la carretera de Pardines i de la 
font de Ribes Altes. 

Resolució de 26.08.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ripoll, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de Can Noguera. 

Resolució de 26.08.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ripoll per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de Can Noguera. 
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Resolució de 26.08.11: Atorgar a l’empresa Camprodon Entertainment, del municipi 
de Camprodon, un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 26.08.11: Atorgar a cal Tet, del municipi de Queralbs, un permís per a 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.09.11: Que la Intervenció procedeixi a tramitar el corresponent 
expedient d’anul· lació de drets reconeguts d’exercicis tancats. 

Resolució de 29.09.11: Atorgar a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament del carrer mossèn Masdeu i 
alberg del municipi. 

Resolució de 29.09.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament del carrer mossèn 
Masdeu i alberg del municipi.. 

Resolució de 29.09.11: Atorgar a l’Ajuntament de Molló, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament per buidar la fossa sèptica del carrer de les 
Marrades. 

Resolució de 29.09.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Molló per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament per buidar la fossa sèptica del carrer de les 
Marrades. 

Resolució de 30.09.11: Atorgar a l’Ajuntament de Planoles, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del CAP i de la plaça del Casino. 

Resolució de 04.1011: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Planoles per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del CAP i de la plaça del Casino. 

Resolució de 05.10.11: Atorgar al mas “El Boixet”, del municipi de Molló, un permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament, per buidar la fossa sèptica, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 05.10.11: Atorgar al senyor Aleix Claveri Prats, del municipi de Ribes 
de Freser, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament,  al carrer Sant 
Miquel, 5, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 05.10.11: Atorgar al Càmping Pardines, del municipi de Pardines, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament, per buidar la fossa sèptica, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 06.10.11: Atorgar a l’empresa Const. Zagra Basagaña, del municipi 
d’Ogassa, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament,  al mas Can 
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Cristo, i aprovar la liquidació. 
Resolució de 06.10.11: Relació de subvencions atorgades durant el tercer trimestre de 

l’any 2011. 
Resolució de 10.10.11: Reconèixer la gratuïtat del menjador escolar, pels dilluns i 

dimarts del dies lectius del curs 2011-2012, a AFG, alumne de 
l’Escola Pirineu de Campdevànol. 

Resolució de 10.10.11: Reconèixer la gratuïtat del menjador escolar, pels mesos de 
setembre de 2011, abril, maig i juny de 2012, a APP, MPP i 
NPP, alumnes de l’Institut Joan Triadú i de l’Escola Mare de 
Déu de Núria, de Ribes, respectivament. 

Resolució de 18.10.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Molló per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament per buidar la fossa sèptica del carrer de les 
Marrades. 

Resolució de 18.10.11: Atorgar a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, un permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament del carrer Pla del Serrat. 

Resolució de 18.10.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries per la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament del carrer Pla del Serrat. 

Resolució de 18.10.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ribes de Freser, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de la zona SAIDA i del passeig Rigart. 

Resolució de 18.10.11: Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament de la zona SAIDA i del passeig 
Rigart. 

Resolució de 19.10.11: Atorgar al Mas Torrents, del municipi de Ripoll, un permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament,  per buidar la fossa sèptica, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 19.10.11: Atorgar a l’empresa Alberg La Farga, del municipi de 
Queralbs, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, per buidar la 
fossa sèptica, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 19.10.11: Atorgar a l’empresa Hostal Les Roquetes, del municipi de 
Queralbs, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 19.10.11: Atorgar al senyor Pere Munell Isidro, del municipi de Ripoll, 
un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 24.10.11: Aprovar l’expedient 16/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 
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Resolució de 28.10.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per 
assumir la defensa de la corporació en el recurs contenció 
administratiu número 347/2011. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 13. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 6 DE 
SETEMBRE I 4 D’OCTUBRE DE 2011 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 15, 16 i 17, corresponents 
a les sessions celebrades en dates 6 i 20 de setembre, i 4 d’octubre de 2011. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 14. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
NÚM. 15. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el senyor Enric Pérez, portaveu del grup comarcal del PSC, per 
expressar la preocupació del seu grup. Es pregunten quin problema deu tenir el Consell 
Comarcal, en veure que en relació amb temes en els quals hi havia hagut una gran 
unitat i consens, tals com l’Escola Comarcal de Música i l’estudi de costos de les 
escombraries, ara hi ha diferències.  
 
Coneixen l’abstenció al Consell d’Alcaldes de l’alcalde de Ripoll i el de Campdevànol 
en relació amb l’estudi de costos d’escombraries i ho veuen amb preocupació. Es 
planteja el fet que l’Ajuntament de Ripoll o Campdevànol poden renunciar a la 
prestació del servei d’escombraries, contracte gairebé esgotat, i els preocupa els 
efectes que això pot tenir sobre els altres municipis de la comarca. Ara s’haurien de fer 
reunions per fer passes endavant en sostenibilitat ambiental. Els sembla que hi ha una 
manca de lideratge. Estan preocupats i volen saber en quina situació s’està a dia 
d’avui. 
 
Fa 4 mesos que es va produir el relleu en el govern i encara no hi ha hagut oportunitat 
de parlar de temes com l’Escola Comarcal de Música o el tema del nou contracte de 
les escombraries. Ofereixen la seva col· laboració amb la mà estesa. Estan 
desconcertats. 
 
El president agraeix la intervenció del senyor Pérez perquè denota la preocupació del 
seu grup. Manifesta la voluntat del Consell Comarcal i de CIU de tirar endavant la 
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comarca malgrat la crisi i situació econòmica. Pel que fa a l’Escola Comarcal de 
Música, explica que va mantenir diverses reunions després que Camprodon i 
Campdevànol manifestessin no voler continuar tenint la seva seu. Campdevànol 
mantenen la decisió presa i Camprodon ha reconduït la situació. Es va tenir una reunió 
a la qual hi va assistir la consellera del PSC, senyora Montserrat Tallant, per 
consensuar postures. El president és el primer que creu en l’Escola Comarcal de 
Música. Per altra banda, explica que tot i que fins ara no s’han pogut veure, es veuran, 
com feien abans. 
 
El president també explica que ja han començat a visitar diferents pobles de la 
comarca per posar-se al dia i demanar propostes, etc. 
 
Pel que fa al tema de les escombraries, sí que hi va haver dues abstencions en el 
Consell d’Alcaldes. No obstant això, creu que tot es deu a una manca de comunicació. 
La proposta del Consell de cara al nou concurs, és d’heterogeneïtzar  el servei d’acord 
amb la dimensió i les necessitats dels diferents municipis. Volen adaptar-se a les 
necessitats de cada ajuntament. Vol transmetre un missatge de tranquil· litat a tots els 
municipis. La possible sortida de Ripoll del contracte d’escombraries, en cap cas 
repercutirà en els altres municipis. La voluntat del Consell és abaixar la taxa. En 
aquest tema, el Consell Comarcal anirà a una. 
 
Intervé la senyora Núria López i exposa que tot i que es plantegi un nou sistema de 
recollida d’escombraries i es manifesti la intenció d’abaixar les escombraries, això no 
es pot afirmar ara, quan encara no s’ha estudiat degudament el mercat. Aquest tema 
preocupa el seu grup i aquesta preocupació i alarmisme també es trasllada a la 
població. Demana lideratge al president. 
 
Per altra banda, no entén com és possible que el tema de l’Escola Comarcal de Música 
s’ha pogut reconduir a Camprodon i en canvi no ha estat així a Campdevànol. 
 
El president respon que la porta a Campdevànol no ha quedat tancada. 
 
El senyor Enric Pérez diu que espera que el plec de clàusules que es tregui sigui millor 
que el del 2002, que va limitar molt la gestió de les escombraries durant aquests anys. 
La dimensió sí que importa. Li agradaria que el plec incorporés a tots els municipis 
amb les singularitats que tenen cadascun i sí, reduint costos, però alhora promovent la 
sostenibilitat. 
 
El president diu que comparteix totalment aquesta voluntat tot i que creu que s’ha de 
ser conscient que el reciclatge és molt car. 
 
El senyor Enric Pérez respon que sí que ho és, però encara és més car pagar 118.000 € 
de lixiviats. Afegeix també que en relació a l’Escola Comarcal de Música, a 
Camprodon no s’ha reconduït el tema per casualitat sinó perquè, com a grup, s’ha fet 
l’esforç que pertoca. 
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El president respon que el tema de l’Escola a Camprodon s’ha liderat des de l’equip de 
govern del Consell.  També comenta que ell no ha rebut cap notificació que Ripoll o 
Campdevànol se’n vagin, pel que fa al tema de les escombraries. 
 
El senyor Enric Pérez s’ofereix de nou per col· laborar. 
 
Intervé la senyora M. Carme Freixa, portaveu del grup d’Esquerra, i explica que des 
del seu grup han rebut aquesta informació amb inquietud. Si Ripoll tira endavant 
aquesta opció, perdrà capitalitat. Els municipis petits han fet grans esforços per 
concentrar recollides molt impopulars. 
 
També manifesta el seu disgust per la renúncia a la fibra òptica. Al setembre hi havia 
d’haver hagut un projecte. S’hi havia treballat molt en aquest tema. 
 
El president recorda que efectivament al setembre hi havia d’haver hagut el projecte, 
però es van trobar que no hi era i no hi havia temps per fer-lo. Ha tingut contactes per 
tractar, entre altres coses, el tema del 3G. La fibra òptica és el futur. 
 
La senyora M. Carme Freixa vol saber com està el tema del SAT. 
 
El president diu que estan pendents d’una reunió aquesta setmana per desencallar 
aquest tema. La situació econòmica ho fa molt complicat, però s’està batallant per 
arreglar-ho.  
 
La senyora M. Carme Freixa diu que aquest és un tema molt important de cooperació 
municipal. Demana que se’n faci un seguiment molt d’aprop, ja que és un servei 
imprescindible pels municipis petits. 
 
A continuació el president informa sobre un sopar benèfic que es farà el dia 26 de 
novembre per recaptar fons per comprar desfibril· ladors. El sopar costarà 100 €. Es 
tracta d’un acte solidari. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
La secretària accidental     Vist i plau 

El president 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Miquel Rovira i Comas 


