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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 02/2011 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 17 de maig de 2011 
Hora d’inici:  20:10 hores 
Hora d’acabament: 20:45 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Enric Pérez i Casas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M.Carme Freixa i Bosch 
  • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
  • Sr. Àngel Ferrer i Mora 
  • Sr. Marc Navarro i Moya 
  • Sr. Josep Rossell i Comellas 
   
 Consellers: • Sr. Francesc Paret i Rodoreda 
  • Sr. Joan Rivera i López 
  • Sr. Ventura Coch i Estragués 
  • Sr. Roger Peñarroya i Zaldívar 
  • Sr. Joan Álvarez i Pujol 
  • Sr. Joan Baptista Cruz i Aznar 
  • Sr. Marc Prat i Arrey 
  • Sr. Joaquim Serrador i Rabaseda 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas 
  • Sr. Daniel Birba i Cuffí 
  • Sr. Francesc Solé i Isern 
  • Sr. Manel Palau i Guix 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Interventor: • Sr. Estanislao Rota i Tallant 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència • Sr. Gerard Costa i Albrich 
 
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: 
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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. Aprovació del Compte General del Consell Comarcal del Ripollès corresponent a 

l'exercici econòmic de 2010. 
4. Aprovació de la rectificació de l'inventari dels béns i drets a 31 de desembre de 

2010. 
5. Modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal reguladora d'ensenyament a 

l'Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
6. Modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei 

de menjador escolar. 
7. Modificació 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 i l’obertura de la 
convocatòria per al curs 2011-2012. 

8. Cessió d’un vehicle (Renault Trafic) al Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
9. Desafectació de la bàscula de l’abocador comarcal Ripollès-3. 
10. Creació del registre d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb infants i 

joves i aprovació del seu reglament regulador. 
11. Aprovació del contracte privat de cessió d’ús de les plantes segona i tercera de 

l’edifici Pavelló Modest Sayós (Escola Salesiana) entre la Congregació Salesiana, 
l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès. 

12. Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord del Consell de Govern 
de 21 de desembre de 2010, d’aprovació dels preus definitius per al curs 2010/2011 
del servei de transport escolar. 

13. Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord del Consell de Govern 
de data 1.3.11, pel qual es denegava la col· laboració puntual de tercer per a la 
prestació del servei de transport escolar a la Ruta 18 EE Vall de Ribes. 

14. Reconeixement de compatibilitats per al desenvolupament d’activitats privades. 
15. Proposta d’impuls del procés per a la declaració del Parc Natural de les Capçaleres 

del Ter i del Freser. 
 

Control de l’Acció de Govern 
16. Donar compte dels decrets de Presidència. 
17. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
18. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 1 de març i 3 de maig de 2011. 
 
19. Mocions d’urgència. 
20. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
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NÚM. 1. APROVACIÓ L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió ordinària 
corresponent al dia 15 de març 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: 
 
18/03/11 Inauguració de la reforma de l’escorxador comarcal del Ripollès. 
19/03/11 A Camprodon, ruta literària amb motiu de l’any Maragall. 
22/03/11 Al Consell Comarcal, roda de premsa de balanç del mandat 2007-2011. 
25/03/11 A l’edifici Modest Sayós, visita a les reformes fetes al espais de la futura 

seu de l’Escola Oficial d’Idiomes i el Centre d’Autoformació del 
Ripollès. 

26/03/11 A Sant Joan de les Abadesses, inauguració de la reforma del camp de 
futbol. 

26/03/11 A Ripoll, inauguració de la nova seu del Museu Etnogràfic. 
02/04/11 A Ripoll, sopar de l’Oncolliga del Ripollès. 
08/04/11 A Ripoll, inauguració de la Fira de les 40-H. 
12/04/11 A la seu del Consell Comarcal presentació al territori de la candidatura 

olímpica Barcelona-Pirineus 2022. 
13/04/11 Visita d’alumnes de l’escola Tomàs Raguer a la seu del Consell 

Comarcal. 
13/04/11 Al Consell Comarcal, roda de premsa de presentació dels quaderns de 

memòria fets per l’associació FADES amb el suport del Consell 
Comarcal. 

28/04/11 A la seu del Consell Comarcal, roda de premsa sobre la millora de 
camins rurals realitzada durant l’any 2011.  

29/04/11 Al Consell Comarcal, presentació del projecte empresarial lligat al món 
forestal, ubicat al polígon industrial comarcal de la colònia Llaudet. 

01/05/11 A Ripoll, lliurament de trofeus de la cursa dels Mossos d’Esquadra. 
02/05/11 Al Consell Comarcal, roda de premsa de presentació del servei de bus de 

les festes 2011. 
10/05/11 A Ripoll, trobada comarcal musical dels alumnes de 5è de primària de 

les escoles de la comarca. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 



 4 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
NÚM. 3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS CORRESPONENT A L'EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2010 
 
Examinat per la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal el Compte 
General d'aquesta entitat, corresponent a l'exercici econòmic de 2010; 
 
Vistos els informes que consten a l'expedient, dels quals es desprèn que es troba 
conforme i que no s'ha produït cap reclamació en contra, durant els quinze dies i vuit 
dies més que ha estat a exposició pública, segons l'anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 55 del dia 21 de març de 2011; 
 
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 el Compte General del Consell Comarcal del Ripollès corresponent a 
l'any 2010 en la forma en què ha estat presentat i retut. 
 
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2010 i 
l’altra documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, en concordança amb la Resolució de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 15 d’abril de 2011 (DOGC núm. 5863, de 
20 d’abril de 2011) per la qual es fa públic l’acord del Ple de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya 
han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general de l’exercici 2010 i 
successius per mitjans telemàtics. 
 
Tercer. Considerar complerta, també, l’obligació legal de trametre el Compte General 
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2010 al “Tribunal de Cuentas” , tant 
prompte com s’hagi tramès per mitjans telemàtics dit Compte General i la seva 
documentació complementària a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb 
el conveni de col· laboració per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes 
generals de les entitats locals de Catalunya subscrit el dia 18 de desembre de 2009 
entre ambdues Institucions. 
 
El president comenta que es tracta de l’aprovació definitiva del Compte General. 
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NÚM. 4. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI  DELS 
BÉNS I DRETS A 31 DE DESEMBRE DE 2010 
 
Vista la rectificació de l'Inventari dels béns i drets del Consell, efectuada de 
conformitat amb allò que disposen els articles 100 i concordants del Decret 336/1988, 
de 17 d'octubre, Reglament del Patrimoni dels ens locals; 
 
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: 
 
Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets del Consell Comarcal del Ripollès 
amb referència a 31 de desembre de 2010. 
 
 
NÚM. 5. MODIFICACIÓ DE LES TAXES I DE L’ORDENANÇA F ISCAL 
REGULADORA D'ENSENYAMENT A L'ESCOLA COMARCAL DE MÚS ICA 
DEL RIPOLLÈS 
 
Vist l’expedient tramitat per modificar les taxes i l’ordenança fiscal reguladora 
d'ensenyament a l'Escola Comarcal de Música; 
 
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, com a 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), ha dictaminat favorablement sobre la proposta; 
 
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 de les taxes i de l’ordenança fiscal 
reguladora d'ensenyament a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès en la forma i el 
contingut que consta en el mateix expedient tramitat a aquest efecte. 
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Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present acord, 
juntament amb les noves taxes i 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 de 
informació pública no es presentin reclamacions o al· legacions, es considerarà 
definitivament adoptat l’acord de modificació, i es publicarà el text íntegre de les 
variacions fetes a l’ordenança fiscal i de les seves taxes al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
El president explica que el Consell d’Alcaldes hi va dictaminar favorablement i que 
l’increment serà només de l’IPC. 
 
 
NÚM. 6. MODIFICACIÓ DE LES TAXES I DE L’ORDENANÇA F ISCAL 
REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR 
ESCOLAR 
 
Vist l’expedient tramitat per modificar les taxes i 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 figuren la memòria economicofinancera i els informes de 
Secretaria i Intervenció,  així com les diferents modificacions proposades; 
 
Atès que el Consell d'Alcaldes, com a 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), ha dictaminat favorablement sobre la proposta; 
 
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 de les taxes i 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. 
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Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present acord, 
juntament amb les noves taxes i 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 de 
informació pública no es presentin reclamacions o al· legacions, es considerarà 
definitivament adoptat l’acord de modificació, i es publicarà el text íntegre de les 
variacions fetes a l’ordenança fiscal i de les seves taxes al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
El president comenta que, com en el punt anterior, l’increment serà només de l’IPC. 
 
 
NÚM. 7. MODIFICACIÓ 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 RIP OLLÈS I 
OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA PER AL CURS 2011-2012 
 
Relació de fets: 
 
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 18  de 
maig de 2010 va aprovar la modificació 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 i l’obertura de 
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la convocatòria per al curs 2010-2011, que es van publicar al BOP de la Província de 
Girona núm. 113 de data 14 de juny de 2010. 
 
De conformitat amb la proposta de modificació de taxes i de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la prestació del servei de menjador escolar, s’incrementen els ajuts 
màxims a atorgar als alumnes de primària i secundària dels menjadors dels centres 
gestionats pel Consell Comarcal. 
 
Fonaments de Dret: 
 
PRIMER.- 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. 
 
SEGON.- 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 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 i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2011-
2012. El termini per poder sol· licitar ajuts serà des de la data de publicació de les bases 
al BOP, fins al 30 de juny de 2012. 
 
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 
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’adaptar-ne un de nou. 
 
El president explica que es tracta d’ajustar les bases al punt anterior i obrir la 
convocatòria per al proper curs escolar. 
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NÚM 8. CESSIÓ D’UN VEHICLE (RENAULT TRAFIC) AL CONS ORCI DE 
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 15 de març de 
2011, va acordar alterar la qualificació jurídica del vehicle matrícula 4761-FYF, marca 
Renault, model Trafic, convenientment adaptat amb una plataforma elevadora de doble 
braç, que s’utilitza per realitzar el servei de transport adaptat per persones que utilitzen 
de forma regular serveis socials i serveis sociosanitaris, a disposició de les necessitats 
de la comarca; 
 
Aquest acord es va sotmetre a exposició pública pel termini de 15 dies, mitjançant 
publicació al BOP de Girona núm. 62, de data 30 de març de 2011, sense que durant el 
termini atorgat a l’efecte, s’hagi presentat cap al· legació, pel la qual cosa l’acord ha 
esdevingut definitiu. 
 
Per Acord adoptat pel Ple de data 19 de gener de 2010, es va atorgar la gestió de les 
competències de l’àmbit dels Serveis d’Atenció Primària del Consell Comarcal del 
Ripollès al Consorci de Benestar Social del Ripollès, ens creat amb aquesta finalitat, 
amb efectes a partir de l’1 de gener del 2010. Així mateix, el Ple d’aquesta corporació 
en la seva sessió de data 21 de setembre de 2010, va aprovar una modificació del 
Estatuts del Consorci de Benestar Social del Ripollès, per la qual aquest ens adquiria la 
condició de mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de 
Ripoll, als efectes d’allò que estableixen els articles 4 i 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
El vehicle matrícula 4761-FYF és utilitzat únicament pel Consorci de Benestar Social 
del Ripollès, per a la prestació del servei de transport adaptat per persones que utilitzen 
de forma regular serveis socials i serveis sociosanitaris, a disposició de les necessitats 
de la comarca. És per això que es creu convenient cedir la titularitat d’aquest vehicle al 
Consorci de Benestar Social del Ripollès, atès que és l’ens que utilitza el vehicle per 
les finalitats per les quals va ser adquirit. 
 
Vist que el vehicle actualment es troba qualificat com a bé patrimonial, requisit 
necessari per acordar la cessió del bé. 
 
L’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, preveu que els ens locals poden cedir gratuïtament els béns 
patrimonials a altres administracions o entitats públiques. L’acord de cessió correspon 
al Ple i ha de determinar la finalitat concreta a què l’entitat beneficiària ha de destinar 
el bé. Abans d’aprovar definitivament la cessió cal que l’expedient se sotmeti a 
informació pública per un període mínim de 30 dies per tal que es formulin les 
al· legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i se n’ha de donar compte al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, preveu que si els béns cedits no es 
destinen a l’ús previst en el termini previst reverteixen automàticament de ple dret al 
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patrimoni de l’ens local cedent. Si en l’acord de cessió no s’estableix una altra cosa 
s’entén que els fins pels quals s’han atorgat han d’acomplir-se en el termini màxim de 
5 anys i s’han de mantenir en la seva destinació durant els 30 anys següents i, en cas 
contrari, reverteixen automàticament a favor de l’Administració cedent. 
 
L’article 47.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
en concordança amb l’article 114.3 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, 
preveuen que l’acord de cessió de béns de caràcter patrimonial correspon al Ple 
comarcal, i és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT la cessió del vehicle matrícula 4761-FYF, marca 
Renault, model Trafic, a favor del Consorci de Benestar Social del Ripollès, per tal que 
aquest organisme el destini al servei de transport adaptat per persones que utilitzen de 
forma regular serveis socials i serveis sociosanitaris, a disposició de les necessitats de 
la comarca. 
 
Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis que es publicaran al BOP i al tauler d’edictes de la corporació, per 
tal que qualsevol persona interessada pugui presentar les al· legacions i reclamacions 
que consideri pertinents. En cas que no es produeixin al· legacions durant aquest 
període, s’entendrà elevat a definitiu el present acord, sense necessitat d’adoptar-ne un 
de nou. 
 
Tercer. Si el bé cedit no es destina a l’ús previst en el termini de 10 anys, revertirà 
automàticament de ple dret al patrimoni del Consell Comarcal, el qual té dret a rebre, 
si escau, el valor dels danys i perjudicis causats.  
 
Quart. DONAR COMPTE d’aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, en compliment d’allò que disposa l’article 49.3 del Decret 336/1988.  
 
Cinquè. DONAR DE BAIXA aquest bé de l’inventari general, quan aquest acord 
esdevingui definitiu i donar-ne compte a Intervenció per al seu coneixement. 
 
Sisè. FACULTAR el president perquè subscrigui els documents que siguin necessaris 
en ordre a l’execució dels acords precedents. 
 
Setè. NOTIFICAR aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès, perquè en 
tingui constància. 
 
El president explica als assistents que es tracta d’una furgoneta de transport adaptat. 
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NÚM. 9. DESAFECTACIÓ DE LA BÀSCULA DE L’ABOCADOR CO MARCAL 
RIPOLLÈS-3  
 
Relació de fets: 
 
El Consell Comarcal és propietari d’una bàscula situada a l’abocador comarcal 
Ripollès-3. Aquesta bàscula va entrar en funcionament el gener de 1995 i va tenir un 
cost de 20.810,65 €. En l’inventari de béns i drets d’aquesta corporació consta inscrita 
aquesta bàscula en l’epígraf 135/13, amb una vida útil de 20 anys. 
 
A data d’avui, el valor net comptable de dit bé està fixat en 3.819,91 €, import 
pràcticament igual al valor residual que es podria recuperar per la venda del bé, una 
vegada descomptats, en tot cas, els costos necessaris per realitzar la venda, tal i com 
s’acredita en l’informe tècnic que obra a l’expedient. Durant el temps d’explotació i de 
clausura la bàscula ha estat en funcionament, però a data d’avui cal plantejar-se la 
retirada de la mateixa, tant per l’espai i situació que ocupa, com pel seu nul servei.  
 
Degut al període d’inactivitat de la bàscula, la nova posada en funcionament de la 
instal· lació requereix de la reparació dels seus sensors i les corresponents verificacions 
realitzades per empreses autoritzades. En conseqüència, l’eliminació d’aquest servei de 
bàscula, implica també l’extracció de l’obra civil prèvia, necessària per a la ubicació 
de la mateixa -fonaments, murs, paviments i rampes d’accés-. Aquesta obra es valora 
en 3.962,25 €. 
 
L’informe tècnic conclou que el valor residual estimat de la bàscula, un cop s’hagin 
deduït els costos necessaris per l’extracció de l’obra civil d’ubicació de la instal· lació, 
quedaria xifrat en -147,08 €. 
 
Atès que la bàscula de l’abocador comarcal Ripollès-3, té la qualificació de domini 
públic- ús de servei públic, al trobar-se afecta al servei públic de pesada dels residus 
urbans que entraven a l’abocador, amb caràcter previ a la seva venda, si cal, i donar-la 
de baixa de l’inventari de béns de la corporació, esdevé necessari procedir a l’alteració 
de la seva qualificació jurídica actual de domini públic -  servei públic, per la de 
patrimonial. 
 
Fonaments de Dret: 
 
PRIMER.- L’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, preveu que l’alteració de la qualificació 
jurídica dels béns dels ens locals requereix un expedient en el qual s’acreditin 
l’oportunitat i la legalitat del canvi de l’afectació. L’expedient l’ha de resoldre el Ple 
de l’ens local respectiu, amb la informació pública prèvia de 15 dies, mitjançant un 
acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació en el cas que comporti la desafectació de béns de domini 
públic, com és el cas que analitzem. 
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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 INICIALMENT el canvi de qualificació jurídica actual de la 
bàscula de l’abocador Ripollès-3, per passar a bé patrimonial. 
 
Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, 
mitjançant anuncis que es publicaran al BOP i al tauler d’edictes de la corporació, per 
tal que qualsevol persona interessada pugui presentar les al· legacions i reclamacions 
que consideri pertinents. En cas que no es produeixin al· legacions durant aquest 
període, s’entendrà elevat a definitiu el present acord, sense necessitat d’adoptar-ne un 
de nou. 
 
El president comenta que es tracta de la bàscula de l’abocador clausurat. 
 
 
NÚM. 10. CREACIÓ DEL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS DEST INADES A 
ACTIVITATS DE LLEURE AMB INFANTS I JOVES I APROVACI Ó DEL SEU 
REGLAMENT REGULADOR  
 
I.- El Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació de normes amb rang de llei 
a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, relativa als serveis del mercat 
interior, va introduir una sèrie de modificacions a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, 
d’instal· lacions destinades a activitats amb infants i joves. 
 
A partir de l’entrada en vigor de l’article 8 bis, el Registre d’instal· lacions destinades a 
activitats amb infants i joves, substitueix el Llibre de registre previst en el Decret 
276/1994, de 14 d’octubre i en el Decret 140/2003, de 10 de juny. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès exerceix la potestat d’execució en aquesta 
matèria, ha d’aprovar la creació del Registre d’instal· lacions destinades a activitats 
amb infants i joves i la seva normativa reguladora. 
 
II.- El Reglament del Registre d’instal· lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves, és una disposició administrativa de caràcter general i, per a la seva 
aprovació, cal seguir el procediment  d’aprovació que es detalla tot seguit: 
 
El reglament s’ha d’aprovar inicialment pel plenari comarcal essent suficient 
l’aprovació per majoria simple, en aquest cas concret que analitzem. Seguidament cal 
l’exposició al públic al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí 
Oficial de la Província per un termini mínim de 30 dies per tal que els interessats 
puguin presentar totes les reclamacions i al· legacions que considerin pertinents, i 
aprovació definitiva que haurà de resoldre totes les reclamacions i els suggeriments 
presentats. En cas que no s’hi presentin al· legacions s’entendrà aprovat definitivament 
sense necessitat d’adoptar cap nou acord al respecte. Un cop aprovat definitivament, 
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s’ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i anunciar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, el BOP en què s’hagi publicat íntegrament. Un 
cop aprovat definitivament, s’ha d’enviar a l’administració de l’Estat i a la Generalitat, 
l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia d’aquest. 
 
El Reglament entrarà en vigor un cop s’hagi publicat íntegrament el text en el BOP de 
Girona. 
 
III.- L’òrgan competent per aprovar el Reglament és el plenari comarcal d’acord amb 
les previsions de l’article 14.2 c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, essent 
suficient el quòrum de la majoria simple dels membres del Consell Comarcal. 
 
IV.- Abans d’aprovar el Reglament per part del plenari comarcal cal sotmetre’l a 
informe del Consell d’Alcaldes d’acord amb les previsions de l’article 19.2 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya que preveu que el Consell d’Alcaldes ha 
d’emetre un informe favorable previ sobre aprovació d’ordenances i sobre creació i 
establiment dels serveis comarcals. Atès que el Reglament del Registre d’instal· lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves és equiparable a una ordenança, es 
fa necessari l’informe previ del Consell d’Alcaldes abans de la seva aprovació pel 
plenari comarcal. 
 
D’acord amb l’esmentat, i vistos els dictàmens favorables de la Comissió Informativa i 
de Seguiment de la Gestió i del Consell d’Alcaldes, el Ple acorda per unanimitat dels 
membres assistents: 
 
Primer. APROVAR la creació del Registre d’instal· lacions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves. 
 
Segon. APROVAR INICIALMENT el Reglament del Registre d’instal· lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Ripollès, 
en la forma que consta a l’expedient, i sotmetre’l a exposició pública pel termini de 30 
dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, DOGC i al tauler d’edictes comarcals 
per tal que totes les persones interessades puguin formular les al· legacions i 
reclamacions que considerin pertinents. En cas que dins del període d’exposició 
pública no s’hi presentin al· legacions ni reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord fins aleshores provisional.  
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a la Direcció General de Joventut del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
conjuntament amb un exemplar de la proposta de Reglament, als efectes 
corresponents.  
 
El president explica que se’ns demana que tinguem un Registre d’instal· lacions 
juvenils i que s’aprova el Reglament regulador. Es tracta d’adaptar-se a la normativa 
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europea, de tal manera que l’interessat a partir d’ara comunicarà l’inici de l’activitat i 
obertura i després s’ha d’efectuar la inspecció.  
 
 
NÚM. 11. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT DE CESSIÓ D ’ÚS DE 
LES PLANTES SEGONA I TERCERA DE L’EDIFICI PAVELLÓ M ODEST 
SAYÓS (ESCOLA SALESIANA) ENTRE LA CONGREGACIÓ SALES IANA, 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLL I EL CONSELL COMARCAL DEL RI POLLÈS 
 
Antecedents de fet: 
 
L’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès han efectuat una sèrie 
d’inversions a l’edifici anomenat Pavelló Modest Sayós de l’Escola Salesiana, per a 
l’execució de les obres tendents a l’habilitació de les plantes segona i tercera per a usos 
docents.  
 
En concret, a la planta segona s’hi ubica l’Escola Comarcal de Música del Ripollès i a 
la planta tercera s’hi ubicarà el Centre Formatiu del Ripollès, integrat per l’Escola 
Oficial d’Idiomes i Centre d’Autoformació. Així mateix, actualment s’estan duent a 
terme les obres del Projecte d’instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la 
corresponent sitja. 
 
L’Ajuntament de Ripoll i la Congregació Salesiana, propietària de l’edifici Pavelló 
Modest Sayós, tenien subscrit des de la data d’1 de març de 2009, un contracte privat 
de cessió d’ús de les seves plantes segona i tercera. 
 
S’ha elaborat un nou contracte privat que atorga  el dret d’ús de les plantes segona i 
tercera de l’edifici Pavelló Modest Sayós de l’Escola Salesiana, tant a l’Ajuntament de 
Ripoll, com al Consell Comarcal del Ripollès. Aquest contracte, que deixa sense 
efectes el subscrit en data 1 de març de 2009, té una vigència fins el 31 de desembre de 
2030. 
 
Fonaments de Dret: 
 
L’article 25 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
preveu que en els contractes del sector públic es podran concloure qualsevol pacte, 
clàusula o condició, sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament 
jurídic i als principis de bona administració. 
 
És competència del Ple, de conformitat amb l’article 22.2.n), les contractacions i 
concessions plurianuals, quan la seva duració sigui superior a quatre anys. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple acorda per unanimitat dels membres assistents: 
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Primer. Aprovar el contracte privat de cessió d’ús de les plantes segona i tercera de 
l’edifici Pavelló Modest Sayós, a subscriure entre l’Ajuntament de Ripoll, el Consell 
Comarcal del Ripollès i la Congregació Salesiana tal i com ha estat presentat. 
 
Aquest acord resta supeditat a què el redactat definitiu del contracte mantingui les 
condicions substancials acordades.  
 
Segon. Facultar el president per a la signatura d’aquest contracte i per introduir, si és el 
cas, les modificacions de detall. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i a la Societat Sant Francesc 
de Sales–Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè. 
 
El president explica que es tracta de la incorporació del Consell Comarcal a un 
conveni entre l’Ajuntament de Ripoll i els Salesians. S’han fet les obres de les plantes 
segona i tercera (Escola de Música i Centre Formatiu) i de la caldera de biomassa. No 
tindria sentit invertir en un espai amb el qual no es té una relació contractual que 
dongui dret d’ús. No genera cap obligació de pagar pel Consell Comarcal. Quan toqui, 
ho farà l’Ajuntament de Ripoll. Ara, l’Ajuntament de Ripoll tampoc paga sinó que 
amortitza la inversió feta. 
 
 
NÚM. 12. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE 21 DE DESEM BRE DE 
2010, D’APROVACIÓ DELS PREUS DEFINITIUS PER AL CURS 2010/2011 
DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR  
 
Antecedents de fet: 
 
En data 16 de març de 2011 (RE 536), el senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa Transports Mir, S.A. va interposar un recurs de reposició contra l’Acord 
del Consell de Govern de data 21 de desembre de 2010, pel qual es van aprovar els 
preus totals definitius de contractació per al curs 2010-2011 de les rutes de transport 
escolar a centres docents d’ensenyament del Ripollès. 
 
El recurrent fonamenta el seu recurs en la variació entre la previsió de preus per al curs 
2010-2011 i els preus definitius totals aprovats per l’Acord recorregut. Efectua la seva 
queixa per una sèrie d’inspeccions al servei efectuades i els expedients sancionadors 
que se n’han derivat. També efectua una sèrie de preguntes relatives als preus 
definitius fixats per diferents rutes i a la comparació entre elles. Finalment al· lega que 
s’han introduït modificacions injustificades als contractes, que suposadament li han 
comportat una reducció de preus. 
 
Fonaments de Dret: 
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I.- El preu del transport escolar col· lectiu és el que resulta d’aplicar els preus unitaris 
que establia 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, que són els 
utilitzats per calcular el preu total per cada curs, en cap  cas han sofert variació. 
 
Els extrems exposats donen resposta a les preguntes relatives als preus definitius fixats 
per les diferents rutes i a la comparació entre elles. 
 
El recurrent es queixa per les desviacions respecte a la previsió inicial per al curs 
2010-2011, la qual cosa no té cap mena de fonament jurídic, ja que en els contractes 
subscrits pel recurrent i la resta de concessionaris del servei de transport escolar, es 
determina de manera expressa, a l’Acord Tercer, que responen a la previsió inicial per 
al curs 2010-2011. 
 
En aquest sentit cal tenir especialment en compte el que estableix la clàusula 18.3 dels 
Plecs relatiu a què a l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal actualitzarà, si 
cal, els annexos 1.1. Descripció rutes i 1.2 Expedició i preus màxims totals, que es 
formalitzaran en funció del nombre d’alumnes matriculats a cada centre i els horaris 
lectius corresponents que aprovi el Departament d’Ensenyament. La referència a 
aquesta clàusula es preveu també de manera expressa als contractes subscrits, al 
mateix Acord Tercer.  
 
Les queixes formulades per les inspeccions efectuades formen part del seguiment 
ordinari de qualsevol servei i, per tant, manquen totalment de justificació. 
 
Finalment, pel que fa a l’al· legació del recurrent relativa al fet que suposadament s’han 
introduït modificacions injustificades als contractes, que suposadament li han 
comportat una reducció dels preus totals, cal destacar que, com ja s’ha esmentat abans, 
no es tracta d’una modificació de preus, sinó de la concreció definitiva del preu 
inicialment previst pel curs 2010-2011, per cada ruta, d’acord amb les necessitats reals 
del servei. 
 
II.- Per acords adoptats pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de dates 28 d’agost 
de 2007 i 12 de setembre de 2007 i publicades al BOP de Girona número 179 de data 
12-09-2007 i número 189, de 26-09-2007, respectivament, 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. 
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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, es proposa al plenari l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per Transports Mir, SA contra 
l’Acord adoptat pel Consell de Govern de data 21 de desembre de 2010, pel qual es 
van aprovar els preus totals definitius de contractació per al curs 2010-2011 de les 
rutes de transport escolar a centres docents d’ensenyament del Ripollès. 
 
Segon. Notificar a l’interessat aquest acord, fent-li palès que contra el mateix pot 
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. 
 
El president comenta que l’empresa no està d’acord amb els preus pels quals es va 
adjudicar el servei de transport escolar. Entén que si els preus no els semblaven bé, 
l’empresa podia no haver-se presentat o bé impugnar els plecs, cosa que no va fer. El 
grup comarcal de CiU es va interessar per l’assumpte i es va fer una reunió informativa 
i explicativa dels preus. 
 
Intervé el senyor Miquel Rovira i diu que CiU va fer una pregunta que va ser 
degudament resposta i que, amb posterioritat, es va fer una reunió en què es va exposar 
aquest tema. Es volen abstenir. No estan al govern, creu que és més un tema de govern 
que d’oposició. 
 
El president respon que amb la informació que tenen creu que haurien de votar a favor 
o en contra. S’ha de defensar la feina dels tècnics, que ha estat impecable. Si a 
l’empresa no li està bé, sempre els queda la via judicial per resoldre-ho. 
 
El senyor Josep Rossell diu que li sap greu que en el darrer Ple no puguin votar tots 
alhora, atesa la informació prèvia que se’ls ha donat. L’empresa demanava 40.000 € 
més, que no són tonteries. A més, li sap greu haver de recordar que la carta que 
presenta CiU és idèntica a la que presenta l’empresa. Hi ha coses que li saben greu, en 
signar els contractes hi va haver una acceptació dels preus. És un tema on cadascú és 
lliure de fer el que vulgui, però és evident que tots tenim una responsabilitat. 
 
El senyor Rovira respon que hi ha temes que no s’han de tocar, desconeixia aquest 
problema i en el seu moment es va assessorar. Entén que darrere de tot això hi ha un 
tema de negociació que potser no s’ha fet; s’havien d’haver assegut i li consta que no 
ha estat així i creuen que el tema no s’ha dut bé. Simplement volen mostrar la seva 
indiferència per com s’ha portat el tema. 
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El senyor Rossell diu que els preus estan aprovats i no es poden modificar. Si fos així, 
cometríem un delicte. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per onze vots a favor i 7 abstencions, les del 
grup comarcal de CiU. 
 
 
NÚM. 13 . RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE DATA 1.3.11 , PEL 
QUAL ES DENEGAVA LA COL·LABORACIÓ PUNTUAL DE TERCER  PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR A LA R UTA 18 EE 
VALL DE RIBES  
 
Antecedents de fet: 
 
En data 8 de febrer de 2011, la societat Transports Mir SA va presentar escrit al 
Consell Comarcal del Ripollès, registre d’entrada número 260, on sol· licita que el 
Consell Comarcal li faciliti el permís corresponent perquè l’empresa Transport de 
Viatgers Coll SL pugui col· laborar amb Transports Mir SA en la prestació del servei de 
transport escolar corresponent a la “Ruta 18 EE Vall de Ribes”. Juntament amb la 
sol· licitud s’adjunta còpia de la resolució del Servei Territorial de Ports i Transports on 
consta la designació de l’empresa Transport de Viatgers Coll, SL com a empresa 
col· laboradora 
 
En data 14 de febrer de 2011, mitjançant Resolució de la Gerència del Consell 
Comarcal, es sol· licita a Transports Mir SA que esmeni la seva sol· licitud, en el sentit 
d’aclarir el concepte “col· laborar”, als efectes que l’òrgan competent del Consell 
Comarcal pugui resoldre la sol· licitud. 
 
En data 24 de febrer de 2011, amb número de registre d’entrada 386, la societat 
Transports Mir SA presenta escrit donant resposta a la Resolució de gerència del 14 de 
febrer de 2011. En l’escrit es defineix, al manifesto segon, que la col· laboració 
“consisteix en que quan una empresa, per qualsevol causa, no pot atendre un servei, 
compta amb l’ajuda d’altres per resoldre la situació” 
 
En data 1 de març de 2011, el Consell de Govern d’aquesta corporació va resoldre 
sobre la sol· licitud presentada per la societat Transports Mir SA, en el sentit 
d’autoritzar, a Transport de Viatgers Coll, SL, la prestació del servei públic de 
transport escolar, ruta 18, pels supòsits de concurrència de causes de força major que 
impedeixin, a Transports Mir SA, dur a terme la prestació del servei esmentat. 
 
En data 12 d’abril de 2011, la societat Transports Mir SA presenta recurs de reposició 
contra l’acord del Consell de Govern d’1 de març de 2011 i sol· licita que, per part del 
Consell Comarcal del Ripollès, s’autoritzi la col· laboració de l’empresa Transport de 
Viatgers Coll SL en la prestació del servei de transport escolar, ruta 18, en els termes 
sol· licitats en data 8 de febrer de 2011. 
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Fonaments de Dret: 
 
I.- El servei públic de transport escolar, ruta número 18, del qual n’és adjudicatària la 
societat Transports Mir SA, està sotmès a la normativa de contractació del sector 
públic, atès que es presta un servei públic en règim de gestió indirecta. La normativa 
aplicable està conformada per la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, pel Reial Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques i  pel 
Reial decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
La normativa de contractes del sector públic, tal i com ja es va assenyalar en la 
fonamentació jurídica de l’acord del Consell de Govern d’aquesta corporació, de data 
1 de març de 2011, no preveu la figura de “col· laborador”. 
 
II.- La intervenció de tercers en la relació contractual està permesa sota les figures de 
la cessió del contracte i de la subcontractació, previstes als articles 209, 210 i 265 de la 
Llei de contractes del sector públic. 
 
Atès que la pròpia llei preveu les figures jurídiques que permeten la intervenció de 
tercers en la relació jurídica, l’acceptació d’una nova fórmula d’intervenció de tercers, 
sota uns criteris diferents als previstos per la llei, constituiria una situació contrària a la 
mateixa i, per tant, s’actuaria en frau de llei. 
 
Aquesta fonamentació jurídica ja s’assenyala en l’acord del Consell de Govern 
d’aquesta corporació d’1 de març de 2011. 
 
III.- En relació a la figura de la cessió, aquesta es troba definida a l’article 209.1 de la 
Llei de contractes del sector públic. L’apartat segon d’aquest article regula els requisits 
que han de complir els adjudicataris per a poder dur a terme la cessió del contracte: 

 
“2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a 
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato o, 
cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su 
explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del 
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de 
liquidación. 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar. 
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d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública.” 

 
En el contracte del transport escolar de la “Ruta 18 EE Vall de Ribes”, sens perjudici 
dels altres requisits previstos per l’article 209.2, no es compleix el requisit previst a la 
lletra b), on es requereix que pel contracte de gestió de servei públic, s’hagi dut a 
terme l’explotació del servei, almenys, en una cinquena part respecte del termini de 
durada del contracte.  
 
IV.-  En relació a la subcontractació, aquesta es troba regulada, amb caràcter general 
per totes les modalitats de contractes, a l’article 210 de la Llei de contractes del sector 
públic i, pel contracte de gestió de servei públic, l’article 265 de la Llei, en preveu una 
regulació específica. 

L’article 265 estableix que la subcontractació només podrà recaure sobre prestacions 
accessòries. Per tant, el concepte de “col· laborador” no té cabuda dins l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta figura jurídica. 

V.- Per acords adoptats pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de dates 28 d’agost 
de 2007 i 12 de setembre de 2007 i publicades al BOP de Girona número 179 de data 
12-09-2007 i número 189, de 26-09-2007, respectivament, 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. 

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, en la seva totalitat, el recurs potestatiu de reposició interposat per 
la societat Transports Mir SA, en data 12 d’abril de 2011 (RE 699) contra l’acord 
adoptat pel Consell de Govern en data 1 de març de 2011. 
 
Segon. Notificar aquesta acord a l’interessat assabentant-lo dels recursos pertinents. 
 
 
NÚM. 14. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITATS PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PRIVADES  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Jordi Valldaura Pous que ocupa el lloc de treball 
d’enginyer tècnic d’obres públiques, en règim laboral i inclòs en el grup A2 del 
Consell Comarcal del Ripollès; 
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Vista la instància presentada per la Sra. Míriam Garea Gil, funcionària interina que 
ocupa de forma interina el lloc de tècnica d’administració general adscrit al servei 
d’assistència als municipis inclòs en el grup A1 del Consell Comarcal del Ripollès; 
 
Vista la instància presentada pel funcioni Sr. Esteve Roca i Teixidor que ocupa el lloc 
de tècnic d’administració general adscrit al servei d’assistència tècnica i inclòs en el 
grup A1 del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Atès que la regulació del sistema d’incompatibilitats feta per la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, preveu la possibilitat d’autoritzar activitats 
privades al personal al servei de les administracions públiques; 
 
Atès que el principi inspirador d’aquesta llei és que aquells que prestin serveis en el 
sector públic no desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el 
compliment estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin 
comprometre la independència, la imparcialitat i l’objectivitat en les tasques que tenen 
encomanades per raó del servei; 
 
Atès que la competència per fer la declaració de compatibilitat correspon al Ple de la 
corporació, d’acord a les previsions de 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 
l’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 
 
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. Atorgar al senyor Jordi Valldaura Pous, de conformitat amb allò que disposa la 
Llei 53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat privada 
d’enginyer d’obres públiques i en horari compatible amb el de la jornada que exerceix 
al Consell Comarcal.  Es declara incompatible amb el lloc de treball que ocupa al 
Consell Comarcal l’exercici de la professió d’enginyer d’obres públiques quan sigui 
contractat per part dels ajuntaments de la comarca, sigui per sí mateix, o bé per compte 
d’alguna societat en la que participi. S’atorga la compatibilitat pel termini d’un any 
comptat des de l’adopció d’aquest acord, prorrogable si les circumstàncies es 
mantenen. 
 
Segon. Atorgar al Sr. Esteve Roca Teixidor, de conformitat amb allò que disposa la 
Llei 53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat mercantil d’ésser 
soci capitalista de la comunitat de béns Tecnobici CB, dedicada al comerç menor de 
bicicletes, accessoris i reparació, mentre aquesta empresa no sigui contractista de 
serveis o subministraments amb el sector públic.  S’atorga la compatibilitat pel termini 
d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, prorrogable si les circumstàncies es 
mantenen. 
 
Tercer.- Atorgar a la Sra. Míriam Garea i Gil, de conformitat amb allò que disposa la 
Llei 53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat privada de docent 
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i en horari compatible amb el de la jornada que exerceix al Consell Comarcal. S’atorga 
la compatibilitat pel termini d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, 
prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Quart. El reconeixement de la compatibilitat comporta el compliment del que 
estableixen els articles 329.1, 335 i 343 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. Una còpia d’aquest acord s’incorporarà al seu expedient personal. 
 
Cinquè. Comunicar l’acord als interessats, i fer-los palès que en contra d’aquest acord 
podran interposar un recurs de reposició davant el Ple d’aquesta corporació, en el 
termini d’un mes comptat des de l’endemà de rebre aquesta notificació, o bé recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció. 
 
El president comenta que punts com aquest ja han passat altres vegades i que és una 
bona pràctica del Consell per evitar conflictes d’interessos. 
 
 
NÚM. 15. PROPOSTA D’IMPULS DEL PROCÉS PER A LA DECLARACIÓ 
DEL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FR ESER 
 
La comarca del Ripollès, des de fa uns anys, té uns àmbits de protecció 
mediambientals sobre gran part del seu territori: reserva nacional de caça, espai PEIN 
(Pla d’Espais d’Interès Natural), Xarxa Natura 2000 i algunes zones LIC (Lloc 
d’Interès Comunitari). 
 
Ja en diferents ocasions hi ha hagut acords parlamentaris per a la creació d’un Parc 
Natural a les capçaleres del Ter i el Freser que el Govern de la Generalitat, com a 
poder executiu, no ha tirat endavant. 
 
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha apostat per a la declaració del parc i per 
això ja disposa d’un document que estudia la proposta de creació d’aquest espai de 
reserva de territori al Ripollès. La declaració de Parc Natural comportaria obtenir uns 
recursos econòmics i humans que permetrien la millora, la conservació, el 
coneixement i l’estudi i la gestió d’aquests espais. Al mateix temps comportaria un 
impuls turístic a partir de la posada en valor dels recursos naturals, paisatgístics, 
ambientals i de biodiversitat de la zona. El Parc Natural és compatible i fins i tot pot 
afavorir activitats com la ramaderia, les estacions de muntanya i tota l’activitat 
turística i esportiva que ja es desenvolupa en aquests espais.  
 
Des del Consell Comarcal s’ha estat en contacte amb diferens entitats mediambientals 
i amb els ajuntaments de la zona per posar la proposta sobre la taula amb la voluntat de 
recollir les impressions de tots els agents del territori. 
 
D’acord amb 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: 
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Primer.  Declarar que el Consell Comarcal del Ripollès es mostra favorable a la 
creació del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser. 
 
Segon. A partir del document de base del qual disposa el Consell Comarcal del 
Ripollès, impulsar un procés participatiu per a la creació d’un projecte de Parc Natural 
a les capçaleres del Ter i del Freser que sorgeixi del consens del propi territori per tal 
de presentar-lo a la Generalitat de Catalunya perquè executi la demanda del territori. 
 
Tercer. Notificar l’acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a tots els ajuntaments de la comarca 
perquè puguin adherir-se a la proposta. 
 
El president diu que fa anys que en aquest territori, amb més o menys intensitat, hi ha 
hagut el debat de la protecció de les capçaleres del Ter i del Freser i després d’estudiar-
ho, sembla que la fórmula adequada és la de parc natural. Més enllà dels implicats 
directament, sembla bo de fer una proposta des del territori. 
 
A les capçaleres del Ter i del Freser hi ha diferents tipus de protecció, zones PEIN, 
Reserva, Caça, Zones LIC, ... Sembla necessària l’existència d’un òrgan que protegeixi 
i gestioni aquest espai. 
 
Es va posar sobre la taula al Consell d’Alcaldes i es va fer una exposició del tema, 
també s’han fet reunions amb els municipis implicats directament. 
 
El senyor Rovira comenta que, si bé en principi no hi ha cap problema en debatre 
sobre aquest tema, ja que es va fer una presentació i hi van estar convidats, els sembla 
trist que, després de tants anys i a quatre dies de les eleccions, ara haguem de decidir 
sobre aquesta qüestió. Es veu clarament que es fa en clau electoralista. Tots els 
alcaldes i ajuntaments n’han d’estar informats i hi ha d’estar d’acord. La proposta 
d’impuls a quatre dies de les eleccions, els sembla mancada de fonament. 
 
Intervé el senyor Manel Palau i diu que parla com a alcalde d’un poble que li toca molt 
d’aprop aquest tema. No vol entrar en el tema electoralista. No hi està en absolut en 
contra, però no tot és positiu. Els que fa anys que remenen amb tema de boscos, etc., 
tenen clar que de limitacions, les que vulguis, però beneficis, cap. Creu que avui això 
ho votarà a favor però li és difícil; avui és alcalde, però d’aquí a quatre dies no ho serà 
i no sap qui serà ni què en pensarà, i la gent no hi està gaire d’acord. Al Consell 
d’Alcaldes hi havia molts pocs alcaldes i de les capçaleres del Ter i del Freser, com a 
molt, dos. Creu que s’hauria d’haver avançat més en el tema abans de passar-ho per 
Ple. Repeteix que votarà a favor, però amb recança. 
 
El president replica que intentaran fer una proposta consensuada des del territori. No 
veu que es faci amb clau electoralista. Si l’acord es pren amb consens, serà feina 
avançada. Fa dos anys que s’hi treballa, hi ha hagut un procés participatiu a Setcases, 
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reunions amb grups ecologistes, etc...  Entén que serà bo tenir-ho encetat per al nou 
govern. 

 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
NÚM. 16. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 26.01.11: Reconeixement i denegació de la gratuïtat del menjador escolar 

a diversos alumnes. 
Decret de 10.03.11: Atorgar una subvenció de 150,00 € al Centre Excursionista de 

Catalunya, en concepte de col· laborar en l’organització de la 
Cursa de la Lluna, cursa nocturna d’esquí de muntanya. 

Decret de 10.03.11: Atorgar una subvenció de 150,00 € a la Societat de Pescadors 
de Vallfogona de Ripollès, en concepte de col· laborar en 
l’organització de les V Jornades Tecnològiques. 

Decret de 10.03.11: Atorgar una subvenció de 153,40 € a l’Associació Juvenil 
Skate Ripollès, en concepte de col· laborar en l’organització de 
l’Open Skate Comarcal. 

Decret de 14.03.11: Prorrogar la situació administrativa d’excedència voluntària per 
interès particular a Josep Ruiz Muñoz, funcionari de la 
corporació, amb reserva del seu lloc de treball fins al 16 de 
març de 2012. 

Decret de 16.03.11: Contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals del 
personal del CCR, amb l’empresa MC SPA Sociedad de 
Prevención, SL i per un import de 5.286,40 €, IVA inclòs. 

Decret de 16.03.11: Prorrogar la contractació de Guillermo Carmona López, 
professor auxiliar de violí, fins al 16 de juliol de 2011. 

Decret de 21.03.11: Adjudicar el procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte d’obres del projecte d’instal· lació 
d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a 
l’edifici Modest Sayós a l’empresa Cobra Instalaciones y 
Servicios,SA, pel preu de 244.781,77 euros, IVA inclòs 

Decret de 21.03.11: Modificació dels decrets de Presidència de dates 30 de 
setembre (Fase 1a) i 10 de novembre (Fase 2a) de 2010, 
d’atorgament i denegació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2010-2011. 

Decret de 22.03.11: Adjudicar el procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte d’obres del projecte de 
pavimentació i millora del camí del Cobert de Puigcercós (tram 
les Llosses), a l’empresa Pasquina, SL pel preu de 205.000 
euros, IVA inclòs. 

Decret de 23.03.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
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“Centre d’interpretació de l’aigua”, de l’Ajuntament de Ribes 
de Freser, per un valor de 36.807,12 €. 

Decret de 23.03.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2008 titulada 
“Millora de la captació d’aigua”, de l’Ajuntament de Toses, per 
un valor de 1.747,54 €. 

Decret de 28.03.11: Imposar a l’empresa Comercial de la Forja, SA (COMFORSA 
4) una sanció com a responsable d’una infracció lleu per haver 
efectuat abocaments al sistema de sanejament amb paràmetres 
que excedeixen dels límits permesos en el Reglament d’aigües 
residuals a la comarca del Ripollès. 

Decret de 28.03.11: Atorgar un incentiu de productivitat als treballadors del CCR, 
Míriam Garea i Gil i Ignasi Planas i Corominas, per prestar 
suport a l’Àrea de Secretaria, durant el període de baixa per 
incapacitat temporal de la secretària accidental. 

Decret de 29.03.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 7 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Adaptació de l’antic hospital de Gombrèn per a pisos tutelats, 
3a. fase”, de l’Ajuntament de Gombrèn, per un valor de 
24.441,02 €. 

Decret de 30.03.11: Denúncia del conveni subscrit amb el Consell Comarcal de les 
Garrigues per a la realització del projecte en cooperació “SAC 
comarcal, l’atenció ciutadana avançada a les comarques de les 
Garrigues i el Ripollès”. 

Decret de 31.03.11: Nomenar Jordi Valldaura i Pous, enginyer tècnic d’obres 
públiques, com a director facultatiu, director de l’execució i 
coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres del 
projecte de pavimentació i millora del camí del Cobert de 
Puigcercós (tram les Llosses). 

Decret de 31.03.11: Contracte menor de serveis per al manteniment i suport del 
programa de gestor d’expedients del CCR, amb l’empresa ABS 
Informàtica, SL, per un import de 2.640,77 €, IVA inclòs 

Decret de 31.03.11: Contracte menor de serveis per al manteniment i suport del 
portal de l’Oficina Virtual de Recaptació pel servei de gestió 
tributària i recaptació del CCR, amb l’empresa ABS 
Informàtica, SL, per un import de 6.405,15 €, IVA inclòs 

Decret de 31.03.11: Extingir el contracte de treball vigent amb la treballadora del 
CCR, Anna Salvador i Puigmal, amb motiu de la finalització 
del servei que va motivar la seva contractació, amb efectes de 
31 de març de 2011. 

Decret de 04.04.11: Atorgar una subvenció de 400,00 € a l’Agrupació Sardanista de 
Ripoll, en concepte d’ajut en l’organització del 48è. Concurs de 
Colles Sardanistes. 

Decret de 06.04.11: Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra del projecte de 
pavimentació i millora del camí del cobert de Puigcercós (tram 
les Llosses). 
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Decret de 06.04.11: Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-
10.000 NX (30’), amb l’empresa Salicru, per un import de 
1.386,75 €, IVA inclòs. 

Decret de 06.04.11: Requerir a la representant de la SCCL Granja-Escola Can 
Masó, per tal que, en un termini no superior a deu dies, aporti 
la documentació que es detalla per poder continuar amb la 
tramitació de l’expedient d’autorització de la casa de colònies 
ca la Santa, del municipi de Vilallonga de Ter. 

Decret de 06.04.11: Atorgar una subvenció de 150,00 € a l’Associació Musical 
Juvenil Destaca’t, de Girona, en concepte d’ajut en 
l’organització del Destaca’t 2011 a Sant Joan de les Abadesses. 

Decret de 06.04.11: Arxivar, sense més tràmit, l’expedient de sol· licitud d’ajut 
individual de menjador escolar per al curs 2010-2011 dels 
alumnes Steven i Geraldine Marulanda Aguirre, per desistiment 
del peticionari. 

Decret de 06.04.11: Arxivar, sense més tràmit, l’expedient de sol· licitud d’ajut 
individual de menjador escolar per al curs 2010-2011 de 
l’alumne Munir El Mahandi, per desistiment del peticionari. 

Decret de 07.04.11: Atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2010-2011, fase 5a. 

Decret de 07.04.11: Sol· licitar l’adhesió del CCR al Consorci de l’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC) per poder utilitzar els serveis 
gratuïts que ofereixen en relació a l’eina del Perfil del 
contractant, per instaurar-la en la pàgina web del Consell. 

Decret de 11.04.11: Reconeixement de la gratuïtat del menjador escolar a l’alumne 
Francisco Gutiérrez Álvarez. 

Decret de 11.04.11: Reconeixement de la gratuïtat del menjador escolar a diverses 
alumnes. 

Decret de 11.04.11: Reconeixement de la gratuïtat del menjador escolar a l’alumne 
Eric Alba Fernández. 

Decret de 12.04.11: Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra del projecte de 
Senyalització del Camí (zona del Ripollès). 

Decret de 12.04.11: Nomenar Eliseu Guillamon Villalba, enginyer tècnic agrícola, 
com a director facultatiu, director de l’execució i coordinador 
en matèria de seguretat i salut de les obres del projecte de 
senyalització dels itineraris del Camí del Ripollès. 

Decret de 12.04.11: Nomenar Francesc Xavier Masdeu i Nou, enginyer industrial, 
com a director facultatiu, director de l’execució i coordinador 
en matèria de seguretat i salut de les obres del projecte 
d’instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la 
corresponent sitja a l’edifici Modest Sayós de Ripoll. 

Decret de 13.04.11: Aixecar la suspensió temporal de l’autorització de la casa de 
colònies Llar de Sant Pau, de Sant Pau de Segúries, i donar per 
complimentats tots els requeriments d’esmena de deficiències 
que se li havien reclamat. 
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Decret de 13.04.11: Atorgar una subvenció de 600,00 € a la FaPaC, de Girona, en 
concepte de col· laborar en la implantació de la figura de 
dinamitzador/a d’AMPA. 

Decret de 13.04.11: Atorgar una subvenció de 212,50 € a la Fundació MAP, de 
Ripoll, en concepte d’ajut en la despesa de l’autocar per assistir 
a teatre a Barcelona. 

Decret de 13.04.11: Atorgar una subvenció de 100,00 € a Tradicat, de Vic, en 
concepte d’ajut en l’organització dels actes d’arribada de la 
Flama del Canigó. 

Decret de 13.04.11: Atorgar una subvenció de 1.500,00 € a l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, en concepte d’ajut en l’organització de 
la Trobada Sardanista de la comarca del Ripollès 2011. 

Decret de 13.04.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 (2) i última de l’obra inclosa al PUOSC 
2008 titulada “Millora de la captació d’aigua”, de l’Ajuntament 
de Toses, per un valor de 15.760,11 €. 

Decret de 17.09.10: Requerir al representant de l’Associació Cultural i Recreativa 
l’Ou Cloc,  per tal que, en un termini no superior a tres mesos, 
esmeni les deficiències detectades en la documentació 
presentada en relació a la sol· licitud per reemprendre l’activitat 
de la casa de colònies la Rectoria de Matamala, del municipi de 
les Llosses. 

Decret de 19.04.11: Atorgar una subvenció de 500,00 € a la Unió Esportiva 
Camprodon, en concepte d’ajut en l’organització del 8è. 
Torneig Germans Vila Riera de Futbol Base. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 293,00 € a l’Ajuntament de 
Campdevànol, en concepte de subvencionar el cost de les 
analítiques d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 
2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 178,00 € a l’Ajuntament de 
Campelles, en concepte de subvencionar el cost de les 
analítiques d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 
2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 246,50 € a l’Ajuntament de 
Gombrèn, en concepte de subvencionar el cost de les 
analítiques d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 
2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 246,50 € a l’Ajuntament de Llanars, 
en concepte de subvencionar el cost de les analítiques d’aigua 
encarregades a DIPSALUT durant l’any 2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 178,00 € a l’Ajuntament de les 
Llosses, en concepte de subvencionar el cost de les analítiques 
d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 267,00 € a l’Ajuntament de Molló, 
en concepte de subvencionar el cost de les analítiques d’aigua 
encarregades a DIPSALUT durant l’any 2010. 
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Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 178,00 € a l’Ajuntament d’Ogassa, 
en concepte de subvencionar el cost de les analítiques d’aigua 
encarregades a DIPSALUT durant l’any 2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 89,00 € a l’Ajuntament de Queralbs, 
en concepte de subvencionar el cost de les analítiques d’aigua 
encarregades a DIPSALUT durant l’any 2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 493,00 € a l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, en concepte de subvencionar el cost de 
les analítiques d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 
2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 335,50 € a l’Ajuntament de Sant Pau 
de Segúries, en concepte de subvencionar el cost de les 
analítiques d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 
2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 89,00 € a l’Ajuntament de Setcases, 
en concepte de subvencionar el cost de les analítiques d’aigua 
encarregades a DIPSALUT durant l’any 2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 356,00 € a l’Ajuntament de Toses, en 
concepte de subvencionar el cost de les analítiques d’aigua 
encarregades a DIPSALUT durant l’any 2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 178,00 € a l’Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès, en concepte de subvencionar el cost de 
les analítiques d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 
2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 356,00 € a l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, en concepte de subvencionar el cost de les 
analítiques d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 
2010. 

Decret de 20.04.11: Atorgar una subvenció de 2.250,00 € a l’Ajuntament de Sant 
Pau de Segúries, en concepte de subvencionar el cost de la 
redacció del Pla especial “Catàleg de masies i cases rurals del 
municipi de Sant Pau”. 

Decret de 20.04.11: Cedir les dades dels sol· licitants d’habitatge protegit en règim 
de lloguer del municipi de Sant Joan de les Abadesses, inscrits 
al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit fins a la data de 
26 d’abril de 2011. 

Decret de 26.04.11: Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra del projecte de 
Pavimentació del camí de la Roca a Abella. 

Decret de 27.04.11: Imposar a l’empresa Embotits Casolans de Planoles, SA, una 
sanció com a responsable d’una infracció lleu per haver 
efectuat abocaments al sistema de sanejament amb paràmetres 
que excedeixen dels límits permesos en el Reglament d’aigües 
residuals a la comarca del Ripollès. 

Decret de 27.04.11: Atorgar un incentiu de productivitat a la professora de música, 
Victòria Katsyuba, per la seva participació en els concerts de 
professors de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, durant 
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el mes d’abril. 
Decret de 27.04.11: Atorgar un incentiu de productivitat a la professora de música, 

Gemma Solà Rodríguez, per impartir classes d’acompanyament 
en repertori de flauta i cant, durant els mesos de gener a març. 

Decret de 28.04.11: Contracte menor de serveis per al manteniment i suport del 
programa de comptabilitat del CCR i dels ajuntaments del 
SAT, amb l’empresa ABS INFORMÀTICA, SL, i per un 
import de 7.231,43 €, IVA inclòs. 

Decret de 29.04.11: Atorgar una subvenció de 3.000,00 € a l’ADF de la Vall de 
Ribes, en concepte de subvencionar, en part, els costos 
d’adquirir un braç desbrossador per acoblar al camió Unimog 
U400, que comparteixen amb els municipis de la Vall de Ribes. 

Decret de 29.04.11: Atorgar una subvenció de 300,00 € al Centre de Teràpies 
Naturals Amunay, de Ripoll, en concepte de col· laborar en 
l’organització de la Fira Teràlia 2011. 

Decret de 29.04.11: Atorgar una subvenció de 400,00 € al Cercle Filatèlic i 
Numismàtic de Ripoll, en concepte de col· laborar en 
l’organització de la XL Exposició Filatèlica, Numismàtica i de 
Col·leccionisme. 

Decret de 29.04.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a la redacció 
de la memòria valorada de senyalització i seguretat vial i 
mobiliari urbà del passeig del ramal d’entrada de Molló. 

Decret de 29.04.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a la 
redacció de dues memòries valorades: tancaments del pàrking 
soterrat municipal i enllumenat municipal i pavimentació accés 
al barri de la Vall Llobra. 

Decret de 02.05.11: Atorgar una subvenció de 178,95 € al senyor Pere Jordi Piella, 
en representació de la Plataforma El Ripollès Existeix!, en 
concepte d’ajut per sufragar despeses diverses. 

Decret de 06.05.11: Atorgar una subvenció de 200,00 € al Club Esportiu de Sords 
Ripollès, en concepte d’ajut per sufragar part de les despeses 
ocasionades amb motiu de l’inici de l’activitat del club i la 
inscripció a la lliga de dards. 

Decret de 06.05.11: Denegar la sol· licitud d’ajut de menjador escolar de Laia i 
Aone Caldera Domènech, per no adequar-se a les bases 
actualment vigents. 

Decret de 09.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Condicionament dels pisos 2n i3r annexos a la biblioteca 
Lambert Mata”, de l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 
6.143,47 €. 

Decret de 09.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Condicionament dels pisos 2n i3r annexos a la biblioteca 
Lambert Mata”, de l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 
15.311,17 €. 
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Decret de 09.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Condicionament dels pisos 2n i3r annexos a la biblioteca 
Lambert Mata”, de l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 
18.459,75 €. 

Decret de 09.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Condicionament dels pisos 2n i3r annexos a la biblioteca 
Lambert Mata”, de l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 
29.457,53 €. 

Decret de 09.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Condicionament dels pisos 2n i3r annexos a la biblioteca 
Lambert Mata”, de l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 
87.415,60 €. 

Decret de 09.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 de l’obra inclosa al PUOSC 2010 titulada 
“Condicionament dels pisos 2n i3r annexos a la biblioteca 
Lambert Mata”, de l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 
143.084,68 €. 

Decret de 09.05.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 7 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2010 
titulada “Condicionament dels pisos 2n i3r annexos a la 
biblioteca Lambert Mata”, de l’Ajuntament de Ripoll, per un 
valor de 127,80 €. 

Decret de 10.05.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Manufacturas Max 
Plàstic, SA, com a conseqüència de l’acta d’inspecció 
efectuada per delegació de l’ACA en data 04-04-11, per no 
complir tots els valors permesos pel Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca 

Decret de 10.05.11: Atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 
2010-2011, fase 6a. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 17. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 20.01.11: Notificar a l’empresa Transports Mir, SA el preu total de la 

Ruta 18 EE Vall de Ribes per al curs 2010-2011, així com el 
detall dels horaris de sortida i arribada, la durada prevista i 
màxima de l’expedició, les places del vehicle emprat, les 
parades intermèdies i els seus horaris, i el nombre d’alumnes 
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de cadascuna de les parades.  
Resolució de 25.02.11: Notificar a l’empresa TEISA les expedicions corresponents a 

les Rutes 1, 2, 3, 4, 5 i 8 de transport a la demanda, les quals 
tindran efectes a partir del dia 7 de setembre de 2010. 

Resolució de 08.03.11: Atorgar al Càmping Ripollès, SL, del municipi de Ripoll, un 
permís anual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 09.03.11: Atorgar a l’empresa Movilsa, del municipi de Campelles, un 
permís anual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució d’11.03.11: Aprovar l’expedient 5/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 16.03.11: Requerir a l’empresa Creu Roja Espanyola a Ripoll, 
adjudicatària del servei públic del transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès perquè en un termini 
màxim de 10 dies hàbils presenti el rebut de l’últim pagament 
de les assegurances dels vehicles que es detallen. 

Resolució de 16.03.11: Requerir a l’empresa TEISA, adjudicatària del servei públic 
del transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del 
Ripollès perquè en un termini màxim de 10 dies hàbils 
presenti la ITV actualitzada els vehicles que es relacionen. 

Resolució de 17.03.11: Requerir a l’empresa Jordi Coma, adjudicatària del servei 
públic del transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès perquè en un termini màxim de 10 dies 
hàbils presenti l’autorització del DPTOP de la Generalitat per 
a la prestació del servei de transport escolar de la ruta 
adjudicada. 

Resolució de 17.03.11: Requerir a l’empresa Bernardino Llongarriu, adjudicatària del 
servei públic del transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès perquè en un termini màxim de 10 dies 
hàbils presenti el rebut de l’últim pagament de les 
assegurances del vehicles que es detallen i la ITV actualitzada 
els vehicles que es relacionen. 

Resolució de 17.03.11: Requerir a l’empresa Taxis Roura, adjudicatària del servei 
públic del transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès perquè en un termini màxim de 10 dies 
hàbils presenti el rebut de l’últim pagament de l’assegurança 
del vehicle que es detalla 

Resolució de 25.03.11: Rehabilitar el crèdit pendent de cobrar per rebuts impagats de 
menjador escolar de Nerea Florido Seoane. 

Resolució de 29.03.11: Atorgar a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, un 
permís d’abocament d’aigües residuals a la depuradora de 
Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 31.03.11: Notificar als pares/tutors de l’alumna Nerea Florido Seoane, 
que han de satisfer l’import corresponent per la utilització del 
servei de menjador escolar de forma esporàdica durant els 
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mesos de novembre i desembre de 2010, i gener de 2011. 
Resolució de 05.04.11: Atorgar a la Fundació Eduard Soler, de Ripoll, un permís 

d’abocament d’aigües residuals a la depuradora de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 05.04.11: Atorgar a l’empresa Escola del Treball del Ripollès, Fundació 
Eduard Soler, de Ripoll, un permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 05.04.11: Aprovar l’expedient núm. 6/2011 de modificació del 
pressupost per a 2011, mitjançant transferència de crèdits.  

Resolució de 06.04.11: 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. 

Resolució de 06.04.11: Atorgar al Mas Merolla, del municipi de Gombrèn, un permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 06.04.11: Atorgar a l’empresa Hotel Resguard dels Vents, del municipi 
de Ribes de Freser, un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 06.04.11: Atorgar a l’empresa Módulos Naymo, del municipi de 
Campdevànol, un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 06.04.11: Atorgar a la Comunitat de veïns de la plaça Melchor Vaquer, 
6-12, del municipi de Campdevànol, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament. 

Resolució de 07.04.11: Atorgar al Consorci Ripollès Desenvolupament, del municipi 
de Ripoll, un permís d’abocament d’aigües residuals 
procedents del Centre d’Interpretació “Monestir de Ripoll” i 
Locals Parroquials, a la depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució d’11.04.11: Relació de subvencions atorgades durant el primer trimestre 
de l’any 2011. 

Resolució de 12.04.11: Que es procedeixi a fer el pagament d’un ajut individual de 
menjador escolar a l’alumne Jordi Rodríguez Tell, amb 
efectes del dia 7 de gener de 2011. 

Resolució de 15.04.11: Atorgar a l’empresa Estació de Muntanya Vall de Núria, del 
municipi de Queralbs, un permís per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 15.04.11: Atorgar a la Comunitat de veïns de la Ctra. de Ribes, 42, del 
municipi de Ripoll, un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 15.04.11: Atorgar a l’empresa Coll de Merolla (Bar Novell), del 
municipi de Ripoll, un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 15.04.11: Atorgar al Mas Els Arenys, del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses, un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal· lacions de sanejament. 
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Resolució de 15.04.11: Atorgar a l’Hotel Solana del Ter, del municipi de Ripoll, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 15.04.11: Atorgar a l’empresa Estació de Muntanya Vall de Núria, del 
municipi de Queralbs, un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 19.04.11: Notificar a l’empresa Transports Mir, SA, el detall d’horaris 
de la Ruta 14 Queralbs-Ribes, places del vehicle, parades 
intermèdies, i nombre d’alumnes de cada parada, per al curs 
2010-2011. 

Resolució de 26.04.11: Aprovar l’expedient 8/2011, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 28.04.11: Atorgar a l’Ajuntament de Campdevànol, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de l’escola del municipi. 

Resolució de 28.04.11: Aprovar la liquidació per la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament de l’escola del 
municipi de Campdevànol. 

Resolució de 28.04.11: Atorgar a l’Ajuntament de Ripoll, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament de l’escola Tomàs Raguer, del municipi de 
Ripoll. 

Resolució de 28.04.11: Aprovar la liquidació per la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament de l’escola Tomàs 
Raguer, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 02.05.11: Denegar la petició efectuada pel senyor Adolfo Alegre 
Alverenga, d’expedició de carnet de transport escolar per a 
l’alumna M.Teresa Alegre Busquet, de l’Escola Vedruna. 

Resolució de 03.05.11: Atorgar a l’Ajuntament de Molló, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament, per la neteja de clavegueram del municipi de 
Molló. 

Resolució de 03.05.11: Aprovar la liquidació per la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament del municipi de 
Molló. 

Resolució de 03.05.11: Esmena d’errors materials detectats a la resolució de Gerència 
de 20 de gener de 2011, relativa a la Ruta 18 EE Vall del 
Freser. 

Resolució de 06.05.11: Autoritzar la senyora Maria Contreras a fer ús del transport 
escolar de la Ruta 18 EE Vall de Freser-Ripoll, per poder 
realitzar les pràctiques de monitora, fins a final del curs 2010-
2011. 

Resolució de 16.05.11: Autoritzar l’alumne de l’IES Abat Oliba, Ferriol Ferrer 
Ortega a fer ús del transport escolar de la Ruta 11 Gombrèn-
Ripoll, amb la utilització dels tiquets corresponents, fins a 
final del curs 2010-2011. 
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El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 18. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 1 DE 
MARÇ I 3 DE MAIG DE 2011 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 4, 5, 6, 7, 8 i 9, 
corresponents a les sessions celebrades en dates 1, 15 i 29 de març, 5 i 19 d’abril, i 3 
de maig de 2011, respectivament.  
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 19. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
NÚM.  20. PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen. 
 
 
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     Enric Pérez i Casas 


