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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 01/2011 
 
 

Lloc:  Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 15 de març 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 
  • Sr. Àngel Ferrer i Mora 
  • Sr. Marc Navarro i Moya 
  • Sr. Josep Rossell i Comellas 
   
 Consellers: • 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. Gerard Costa i Albrich 
  • 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 • Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
 • Sr. Francesc Paret i Rodoreda 
 • Sr. Marc Prat i Arrey 
 
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 les actes de sessions anteriors. 
 

Presidència 
2. Despatx oficial. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
3. Declaració de bé cultural d’interès local de l’església de Sant Esteve de Llanars. 
4. Desafectació d’un vehicle de domini públic a bé patrimonial (Renault Trafic). 
5. Desafectació d’un vehicle de domini públic a bé patrimonial (Renault Master 

minibús). 
6. Aprovació de la modificació del conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal 

de la Garrotxa, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, per a la creació del Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders 
Itinerànnia. 

7. Reconeixement de compatibilitats per als desenvolupament d’activitats privades. 
8. Acceptació de la delegació de les competències de gestió i recaptació de la taxa per 

aprofitament del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general (telefonia mòbil) de l’Ajuntament de Ribes de 
Freser. 

9. Aprovació de la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament adreçats a l’alumnat 
d’ensenyaments obligatoris de centres educatius de la comarca del Ripollès per al curs 
2010-2011. 

10. Ratificar el Decret de Presidència de data 31-12-2010, relatiu a donar de baixa els 
crèdits pendents declarats com a incobrables per insolvència. 

11. Ratificar la Resolució de Gerència de data 31-12-2010, relativa a deixar sense efecte 
la proposta de baixa d’una anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats. 

12. Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost, exercici 2010.  
13. 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. 

14. Resolució d’al· legacions i aprovació definitiva de la modificació de les taxes i de 
l’ordenança fiscal que les regula, per la prestació als municipis de la comarca del 
Ripollès dels serveis de Secretaria – Intervenció i Tècnic Municipal. 

 
Control de l’Acció de Govern 

15. Donar compte dels decrets de Presidència. 
16. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
17. Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions 

celebrades entre els dies 2 de novembre de 2010 i 15 de febrer de 2011. 
 
18. Mocions d’urgència. 
19. 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 DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposta d’acta de la sessió ordinària 
corresponent al dia 16 de novembre de 2010 i la corresponent a la sessió extraordinària 
del dia 21 de desembre de 2010, sense cap esmena. 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 

NÚM. 2. DESPATX OFICIAL 
 
Es dóna compte als assistents dels actes realitzats per la Presidència i que són els 
següents: 
 
16/12/10 A la seu de Ripoll, concert de Nadal de l’Escola Comarcal de Música. 
19/12/10 A Ripoll, participació a les Jornades Mediambientals fetes a la seu del 

Consell Comarcal. 
19/01/11 A la Molina, assistència a les proves del Campionat del món d’snow. 
28/01/11 A Ripoll, lliurament dels premis Líders del Ripollès 2010. 
29/01/11 A Ripoll, inauguració dels annexos de la biblioteca Lambert Mata. 
02/02/11 A Vallfogona de Ripollès, roda de premsa de valoració de les actuacions 

fetes en matèria de neteja de lleres. 
03/02/11 A la seu del CCR, roda de premsa de signatura del conveni amb els 

ajuntaments de Llanars i Planoles per a finançar instal· lacions de biomassa 
en aquests municipis. 

11/02/11 Al Consorci Ripollès Desenvolupament, presentació del treball a les 7 
comarques. 

13/02/11 A Sant Joan de les Abadesses, assemblea dels donants de sang del Ripollès. 
15/02/11 A la seu del Consell, roda de premsa amb el nou delegat del Govern a 

Girona. 
16/02/11 A Ripoll, roda de premsa de valoració de les obres d’adequació de la 3a. 

planta de l’edifici Modest Sayós. 
17/02/11 A Alp, reunió sobre la candidatura olímpica BCN-Pirineus 2022. 
24/02/11 A Ripoll, inauguració de la seu al Ripollès de la Unió d’Empresaris de la 

Construcció. 
26/02/11 A Ripoll, inauguració del centre de tecnificació esportiva l’Avellaneda. 
02/03/11 A la seu del Consell, roda de premsa de valoració de la darrera sessió del 

Consell d’Alcaldes. 
02/03/11 Visita al darrer tram de les obres de desdoblament de la C-17. 
06/03/11 A Ripoll, lliurament de trofeus del campionat internacional de futbol sala. 
08/03/11 A Ripoll, actes amb motiu del Dia internacional de la dona treballadora. 
 
El senyor Rovira demana a quines conclusions es va arribar en les jornades sobre les 
capçaleres del Ter. 
 
El president li respon que demà els les farà arribar. 



 4 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ 
 
NÚM. 3. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL D E 
L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE LLANARS 
 
Relació de fets: 
 
L’Ajuntament de Llanars, per Decret d’Alcaldia de data 24 de maig de 2010, va acordar 
sol· licitar al Consell Comarcal la declaració de bé cultural d’interès local de l’església de 
Sant Esteve, d’aquest municipi. 
 
Mitjançant l’escrit de 7 de gener de 2011, l’Ajuntament, seguint les recomanacions del 
director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
va sol· licitar al Consell Comarcal que elaborés un informe tècnic d’acord amb el que es 
preveu en l’article 17.2 de la Llei del patrimoni cultural català. 
 
L’Ajuntament ha aportat un informe tècnic emès pel senyor Xavier Rico i Miró, 
arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, el qual informa favorablement la 
declaració com a bé cultural d’interès local de l’església de Sant Esteve de Llanars, pel 
seu valor artístic, històric i arquitectònic.  
 
Fonaments de Dret: 
 
PRIMER.- L’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, 
disposa que la competència per la declaració dels béns immobles com a béns culturals 
d’interès local correspon al Ple del Consell Comarcal del Ripollès en els municipis de fins 
a cinc mil habitants, com és el cas de Llanars. La declaració s’ha de dur a terme amb la 
tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar 
l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. L’acord de declaració d’un bé 
cultural d’interès local ha d’ésser comunicat al Departament de Cultura perquè en faci la 
inscripció en el catàleg del patrimoni cultural català. 
 
D’acord amb allò 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. DECLARAR com a bé cultural d’interès local l’església de Sant Esteve del 
municipi de Llanars, com a edificació representativa del patrimoni cultural i religiós del 
municipi de Llanars. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord al Departament de Cultura perquè en faci la 
inscripció en el catàleg del patrimoni cultural català i donar-ne compte a l’Ajuntament de 
Llanars. 
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NÚM. 4. DESAFECTACIÓ D’UN VEHICLE DE DOMINI PÚBLIC A BÉ 
PATRIMONIAL (RENAULT TRAFIC) 
 
RELACIÓ DE FETS: 
 
El Consell Comarcal és propietari d’un 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 trasllat de disminuïts a disposició de les necessitats de 
la comarca; 
 
Es creu convenient procedir a la cessió de la propietat del vehicle al Consorci de Benestar 
Social del Ripollès. 
 
Atès que el vehicle propietat del Consell Comarcal és un vehicle de domini públic al 
trobar-se afectat al servei públic, prèviament a la seva cessió al Consorci de Benestar 
Social del Ripollès cal alterar la qualificació jurídica del bé. 
 
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. 
 
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 per passar a bé 
patrimonial el vehicle matrícula 4761-FYF, marca Renault model Trafic, convenientment 
adaptat amb una plataforma elevadora de doble braç. 
 
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 explica que es tracta del vehicle que fa el transport adaptat. S’ha de fer 
primer la desafectació per poder-lo cedir al Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
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NÚM. 5. DESAFECTACIÓ D’UN VEHICLE DE DOMINI PÚBLIC A BÉ 
PATRIMONIAL (RENAULT MASTER MINIBÚS) 
 
RELACIÓ DE FETS: 
 
El Consell Comarcal és propietari d’un vehicle matrícula GI-1944-BB, marca Renault 
model Master minibús, amb elevador WIC-200 i plataforma, adaptat per al transport de 
minusvàlids, i que s’utilitza per realitzar el servei de trasllat de persones amb 
minusvalidesa a disposició de les necessitats de la comarca; 
 
Es creu convenient procedir a la cessió de la propietat del vehicle a l’Assemblea Local de 
la Creu Roja Espanyola a Ripoll. 
 
Atès que el vehicle propietat del Consell Comarcal és un vehicle de domini públic al 
trobar-se afectat al servei públic, prèviament a la seva cessió a l’Assemblea Local de la 
Creu Roja Espanyola a Ripoll, cal alterar la qualificació jurídica del bé. 
 
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. 
 
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 per passar a bé 
patrimonial el vehicle matrícula GI-1944-BB, marca Renault model Master minibús, amb 
elevador WIC-200 i plataforma, adaptat per al transport de minusvàlids. 
 
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. 
 
Com en el punt anterior, el president explica que és procedent fer la desafectació per 
poder fer la cessió del vehicle a la Creu Roja de Ripoll. 
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NÚM. 6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARRO TXA, 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSELL COMAR CAL DE 
L’ALT EMPORDÀ PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL DINAMITZ ADOR DE 
LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA 
 
En data 18 de maig de 2010 el Ple de la corporació va aprovar el conveni de col· laboració 
entre el Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, per a la creació del Consell Dinamitzador de la Xarxa de 
Senders Itinerànnia, com a òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament, 
desenvolupament i continuïtat de la Xarxa de Senders Itinerànnia. 
 
Vista la proposta de modificació de l’article 5, l’objecte de la qual és establir la pròrroga 
del conveni de forma tàcita, i de l’article 6, que estableix com a causa d’extinció, a més 
de les previstes a l’article 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats 
locals, la denúncia per part de qualsevol de les entitats signants; 
 
Vista també la modificació del punt 3 de l’Annex I  (Reglament de funcionament intern) 
relatiu al paràgraf corresponent a la Comissió política, que afegeix la possibilitat que en 
formi part la persona en qui delegui el president o alcalde de cada entitat; 
 
Ateses les competències del Ple del Consell Comarcal del Ripollès, 
 
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. Aprovar la modificació dels articles 5 i 6 del conveni de col· laboració entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà per a la creació del Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders 
Itinerànnia, així com la modificació del paràgraf corresponent a la Comissió política de 
l’Annex I. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de la Garrotxa i de l’Alt Empordà 
i al Consorci Ripollès Desenvolupament. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni 
modificat, perquè en tinguin constància 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni i dels actes que se’n derivin. 
 
El president explica que aquest conveni es va signar fa gairebé un any, però s’ha cregut 
convenient fer unes petites modificacions relatives a la pròrroga automàtica del conveni 
(si no hi ha denúncia expressa) i a la facultat del president del Consell per delegar la seva 
assistència al Consell Dinamitzador. 
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Intervé el senyor Miquel Rovira i comenta que li consta que hi ha hagut força crítiques 
sobre la passera de Samala. 
 
La senyora M. Carme Freixa diu que això no té res a veure amb la Xarxa Itinerànnia.  
 
El senyor Àlvarez explica que, en tot cas, té a veure amb la Llei de Barris de Sant Joan. 
 
El senyor Rovira respon que li sap greu la confusió i manifesta el seu suport i el del seu 
grup a les víctimes del Japó. 
 
 
NÚM. 7. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITATS PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS PRIVADES 
 
Vista la instància presentada per Xavier Rico i Miró, que ocupa el lloc de treball 
d’arquitecte, en règim interí a mitja jornada 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 Xavier Rico i Miró, de conformitat amb allò que disposa la Llei 
53/1984 i la Llei 2/1987, la compatibilitat per exercir l’activitat privada d’arquitecte 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’arquitecte quan sigui contractat per part dels ajuntaments o altres ens públics 
de la comarca, sigui per sí mateix, o bé per compte d’alguna societat en la que participi o 
per part d’ell o algun membre del despatx professional en el que presti els seus serveis.  
 
Es declara incompatible l’exercici de qualsevol activitat privada en tots aquells municipis 
de la comarca del Ripollès, on el Consell Comarcal presti els serveis tècnics d’arquitecte 
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municipal. Així mateix, es declara incompatible l’exercici de qualsevol activitat privada 
en tots els municipis de la comarca del Ripollès, pel que fa a projectes i altres treballs de 
rehabilitació d’habitatges. 
 
S’atorga la compatibilitat pel termini d’un any comptat des de l’adopció d’aquest acord, 
prorrogable si les circumstàncies es mantenen. 
 
Segon. 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. 
 
Tercer. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats, quan comporti una 
situació d’incompatibilitat, serà constitutiu d’una falta disciplinària molt greu i 
comportarà la instrucció d’un procediment disciplinari a efectes d’imposar la sanció que 
en dret correspongui, d’acord amb el que estableixen els articles 93 i següents de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril .  
 
Quart. Comunicar l’acord a l’interessat, i fent-li palès que en contra d’aquest acord podrà 
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. 
 
 
NÚM. 8. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ D E LES 
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPR ESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTER ÈS 
GENERAL (TELEFONIA MÒBIL)  DE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la sessió de data 19 de gener de 2010, va 
acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, que 
li formulin els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del “Conveni de 
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i els seus 
annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven en la seva totalitat. 
També es va acordar estendre la renovació de la delegació d’aquestes competències al 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els tributs 
i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i que aquesta 
relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per l’òrgan de govern 
municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament notificat al Consell 
Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i acceptada 
per aquests ens. 
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La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la sessió 
de data 4 de juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de competències en 
matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret 
públic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser en la sessió de data 30 de novembre de 2010, 
va acordar delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya - Ripollès, la facultat de gestió i recaptació de la taxa de l’1,5% d’ingressos 
bruts de les empreses subministradores de serveis d’interès general (telefonia mòbil), de 
conformitat amb allò que disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de 
les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,  
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de la Gestió, el Ple acord per unanimitat dels membres assistents: 
 
Primer. Acceptar la delegació acordada per l’Ajuntament de Ribes de Freser, de les 
facultats de gestió i recaptació de la taxa per aprofitament del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (telefonia 
mòbil). Aquesta delegació s’incorpora a l’annex del “Conveni de delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” subscrit amb 
l’Ajuntament de Ribes de Freser. 
 
Segon. Estendre la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al “Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a l’efecte, 
pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
Tercer. Publicar l’acceptació de la delegació formulada per l’Ajuntament de Ribes de 
Freser, d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 7.2 
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, el president perquè, en nom i 
representació d’aquesta corporació, pugui signar tots aquells documents que siguin 
necessaris per dur a terme els presents acords.  
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès i 
a l’Ajuntament de Ribes de Freser, als efectes oportuns. 
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El president explica que amb aquest acord serà possible fer la recaptació de la taxa 
d’aprofitament del domini públic local a favor d’empreses de telefonia mòbil  
 
 
NÚM. 9. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVI DUALS DE 
DESPLAÇAMENT ADREÇATS A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENTS 
OBLIGATORIS DE CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS PER AL CURS 2010-2011 
 
RELACIÓ DE FETS: 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) pel qual es regula 
el servei escolar de transport a fi de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació 
secundària estableix, en l’article 2, que es podrà prestar aquest servei a través d’ajudes 
individuals de desplaçament. L’article 3.1 del Decret preveu que els consells comarcals 
que tinguin assumida la delegació d’aquesta competència o el Departament 
d’Ensenyament, establiran el servei de transport en les diferents modalitats una de les 
quals són les ajudes individuals de desplaçament. 
 
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 va delegar al Consell Comarcal les 
competències relatives a la gestió del servei de transport escolar. En el conveni es fa 
menció expressa a que el Consell Comarcal, en funció de les consignacions 
pressupostàries existents, podrà facilitar el servei escolar de transport a alumnes que 
cursin el 2n. cicle d’educació infantil i que per necessitats d’escolarització s’hagin de 
desplaçar a centres docents fora del seu municipi de residència, i a alumnes 
d’ensenyaments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència. 
 
El Consell Comarcal ja va aprovar, per acord del plenari comarcal en sessió celebrada en 
data de 8 de maig de 2007, les bases dels ajuts individuals de desplaçaments adreçat a 
l’alumnat d’ensenyaments obligatoris de centres educatius de la comarca del Ripollès, i 
va aprovar la convocatòria dels ajuts per al curs escolar 2007-2008 que es van publicar al 
BOP de la Província de Girona núm. 107 de data 30 de maig de 2007. 
 
Es creu procedent no modificar les bases reguladores d’aquests ajuts que es van aprovar 
en el Ple del dia 8 de maig de 2007 i cal procedir a la convocatòria de les ajudes per al 
curs escolar 2010-2011. 
 
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 
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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 la convocatòria 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: 
 
Únic. APROVAR la convocatòria per al curs escolar 2010-2011 per a l’atorgament 
d’ajuts individuals de desplaçaments adreçat a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris de 
centres educatius de la comarca del Ripollès. El termini per poder sol· licitar ajuts serà des 
de la data de publicació de la convocatòria al BOP fins al 30 de juny de 2011 i la dotació 
a consignar serà la prevista en la partida pressupostària existent. Aquesta convocatòria es 
regirà per les bases publicades al BOP de Girona núm. 107 de data 30 de maig de 2007. 
 
El president explica que es tracta d’ajuts a nens/es que viuen en un lloc apartat o fora del 
municipi a qui legalment no els correspon el transport escolar. 
 
 
NÚM. 10. RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA  31-12-2010, 
RELATIU A DONAR DE BAIXA ELS CRÈDITS PENDENTS DECLA RATS 
COM A INCOBRABLES PER INSOLVÈNCIA 
 
Vist el Decret de Presidència de data 31 de desembre de 2010, que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
Vista la declaració de crèdit incobrable per insolvència tramesa per part del Consorci Servei 
de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en data 16 de juny de 2010; 
 
RESOLC: 
 
Primer. Que per part de la Intervenció d'aquest Consell Comarcal es procedeixi a donar de 
baixa els crèdits que consten com a pendents en la comptabilitat del Consell Comarcal del 
Ripollès, que han estat declarats com a incobrables per insolvència, següents: 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOST 

NÚMERO 
OPERACIÓ 

C R E D I T O R CONCEPTE IMPORT CAUSA 
ANUL·LACIÓ 

2004.04.31200 2004000397 José Miguel Florido Campà Nerea Florido, rebut menjador escola gener  14,17 
Incobrable per 
insolvència 
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APLICACIÓ 
PRESSUPOST 

NÚMERO 
OPERACIÓ 

C R E D I T O R CONCEPTE IMPORT CAUSA 
ANUL·LACIÓ 

2004.04.31200 2004001255 José Miguel Florido Campà Nerea Florido, rebut menjador escola febrer 75,60 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004001909 José Miguel Florido Campà Nerea Florido, rebut menjador escola març 75,60 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004002542 José Miguel Florido Campà Nerea Florido, rebut menjador escola abril 75,60 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004003332 José Miguel Florido Campà Nerea Florido, rebut menjador escola maig 75,60 
Incobrable per 
insolvència 

2004.04.31200 2004003820 José Miguel Florido Campà Nerea Florido, rebut menjador escola juny 75,60 
Incobrable per 
insolvència 

TOTAL DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS ANTERIORS QUE  S’ANUL·LEN................................  392,17  

 
Segon. Que aquest Decret sigui ratificat pel plenari del Consell Comarcal del Ripollès, en la 
propera sessió a celebrar”. 
 
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: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes el Decret de Presidència de data 31 de desembre 
de 2010. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció, per a l’efecte corresponent. 
 
 
NÚM. 11. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA DE DATA  31-12-2010, 
RELATIVA A DEIXAR SENSE EFECTE LA PROPOSTA DE BAIXA  D’UNA 
ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS D’EXERCICIS TANCATS 
 
Vista la Resolució de Gerència de data 31 de desembre de 2010, que es transcriu a 
continuació: 
 
“RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA 
 
Atès que la Intervenció d’aquest Consell Comarcal, durant el procés de tancament de 
l’exercici econòmic 2010 ha detectat un error comptable involuntari en l’expedient 
d’anul· lació de drets i obligacions d’exercicis tancats, que va aprovar el Plenari en la 
sessió de 18 de maig de 2010; 
 
Atès que l’error consisteix en la proposta de donar de baixa l’import de 191,00 euros 
corresponents a la liquidació de la taxa del servei de menjador escolar del mes de 
setembre de 2009 de les germanes RC, amb número d’operació 2009009131 i aplicació 
pressupostària 2009.04.31004, quan realment no podia portar-se a terme ja que aquest 
import havia estat cobrat el dia 29 de gener de 2010, 
 
RESOLC: 
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Primer. Deixar sense efecte la proposta de baixa assenyalada, donada la seva inviabilitat, 
per la qual cosa el total de drets reconeguts d’exercicis tancats que s’anul· len serà de 
65.302,10 euros en lloc dels 65.493,10 euros que va aprovar el Plenari en el seu dia. 
 
Segon. Ratificar aquest resolució al proper Ple que se celebri, a l’efecte oportú”. 
 
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: 
 
Primer. Ratificar en tots els seus termes la Resolució de Gerència de data 31 de desembre 
de 2010. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Intervenció, per a l’efecte corresponent. 
 
El president comenta que es tracta d’un ajust tècnic, motivat per un error en la 
transcripció de l’import. 
 
 
NÚM. 12. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST, EXERCICI 2010 
 
Es dóna compte del Decret de Presidència de data 24 de febrer de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“D E C R E T   D E   P R E S I D È N C I A 
 
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost d’aquest Consell Comarcal corresponent a 
l’exercici econòmic de 2010, la qual ha estat  informada favorablement per la Intervenció 
en acompliment d'allò que disposa l’article 191.3 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. 
 
Vista també la proposta d’incorporació, al pressupost de 2011, dels romanents de crèdit 
que es detallen en l’expedient tramitat a l’efecte, i en atenció al fet que no resulta 
romanent de tresoreria negatiu, 
 
H E   R E S O L T: 
 
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost d’aquest Consell Comarcal corresponent a 
l’exercici econòmic de 2010, el detall de la qual a nivell de Resultat Pressupostari i de 
Romanent de Tresoreria a 31-12-2010 es  transcriu a continuació: 
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R E S U L T A T   P R E S S U P O S T A R I  A  31-12-2010: 

 

DRETS OBLIGACIONS
CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTAMENTS RESULTAT

NETS NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 8.066.172,59 7.895.377,65 0,00 170.794,94
b. Altres operacions no financeres 1.149.046,88 1.328.592,51 0,00 -179.545,63

1. Total operacions no financeres (a+b) 9.215.219,47 9.223.970,16 0,00 -8.750,69
2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Passius financers 105.000,00 320.132,12 0,00 -215.132,12

RESULTAT PRESSUPOSTAR DE L’EXERCICI 9.320.219,47 9.54 4.102,28 0,00 -223.882,81

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent
    de tresoreria per a despeses generals. 584.174,54

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 63.980,46

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 187.898,48

236.373,71RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT..................... ..............
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ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2010 
 

SUMES
CONCEPTES PARCIALS TOTALS

1. (+) Fons líquids 1.145.714,87

2. (+) Drets pendents de cobrament 3.978.491,01
    (+) del Pressupost corrent 3.364.319,04
    (+) de Pressupstos tancats 515.232,18
    (+) d'operacions no pressupostàries 122.262,41
    (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 23.322,62

3. (+) Obligacions pendents de pagament 3.543.186,85
    (+) del Pressupost corrent 2.360.715,37
    (+) de Pressupstos tancats 56.254,23
    (+) d'operacions no pressupostàries 1.126.809,40
    (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 592,15

1.581.019,03

II. Saldos de dubtós cobrament 64.121,67

III. Excés de finançament afectat 1.135.487,12

    a) Romanent de tresoreria afectat per ingressos finalistes 313.225,99

    b) Romanent de tresoreria de recursos propis afectat
        per projectes de despesa amb finançament afectat 496.916,18

    c) Romanent de tresoreria de recursos propis afectat 
        per incorporació de despeses incloses en un expedient
        de modificació del Pressupost tramitat durant l'últim 
        trimestre, o per estar en fase "D",  o per ser inversions
        finançades amb recursos propis. 325.344,95

381.410,24

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ( I-II-III)
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Segon. Incorporar en el Pressupost de 2011 els compromisos d'ingressos concertats 
que financen projectes de despeses amb finançament afectat, i que consten detallats en 
l'expedient, per un import de 616.697,98 euros, sens perjudici d’aquells ajustaments 
que corresponguin per haver-se autoritzat ja, prèviament a la present aprovació, alguna 
incorporació de romanents de crèdit finançats amb compromisos d’ingressos 
concertats. 
 
Tercer. Incorporar en el Pressupost de 2011 els compromisos d'ingressos concertats  
que no financen projectes de despeses amb finançament afectat per un import de 
44.172,48 euros, sens perjudici d’aquells ajustaments que corresponguin per haver-se 
autoritzat ja, prèviament a la present aprovació, alguna incorporació de romanents de 
crèdit finançats amb compromisos d’ingressos concertats. 
 
Quart. Incorporar en el Pressupost de 2011 els romanents de crèdit que figuren 
detallats en el present expedient per un import global d’1.389.758,98 euros, i que es 
corresponen amb despeses finançades amb ingressos afectats, sens perjudici d’aquells 
ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja, prèviament a la present 
aprovació, alguna incorporació de romanents de crèdit finançats amb romanent de 
tresoreria afectat i/o amb compromisos d’ingressos concertats. 
 
Cinquè. Incorporar en el Pressupost de 2011 els romanents de crèdits que figuren 
detallats en el present expedient per un import global de 325.344,95 euros, i que es 
corresponen amb despeses a incorporar obligatòriament o per estar incloses en un 
expedient de modificació del pressupost tramitat durant l’últim trimestre, sens 
perjudici d’aquells ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja, 
prèviament a la present aprovació, alguna incorporació de romanents de crèdit 
finançats amb romanent de tresoreria no afectat. 
 
Sisè. Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari del Consell Comarcal de 
conformitat amb allò que assenyala l’article 193.4 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. 
 
Ripoll, 24 de febrer de 2011 // El president, // Enric Pérez i Casas ”  
 
El president comenta el tancament positiu del pressupost i romanent de Tresoreria. 
 
S’ha fet ràpidament la liquidació per deixar-ho tot aprovat i endreçat abans de les 
eleccions. 
 
El Ple en queda assabentat. 
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NÚM. 13. 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, així com el 
dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es proposa 
al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
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. 
 
A N N E X  A LA PROPOSTA 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: 98.905,04 € 

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

APLICACIÓ  CONSIG.  CONSIG. 

PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE ACTUAL ALTA FINAL 

2011.01.912.22706 Estudis i treballs tècnics 0,00 6.000,00 6.000,00 

2011.01.923.22705 Processos electorals 0,00 1.652,00 1.652,00 

2011.02.233.20500 Ortorenting Espona, SL 0,00 3.498,29 3.498,29 

2011.03.162.22724 Recollida i tractament RSU i altres 1.614.625,00 73.000,00 1.687.625,00 

2011.03.170.22706 Estudis i treballs tècnics * La Vola 0,00 304,75 304,75 
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APLICACIÓ  CONSIG.  CONSIG. 

PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE ACTUAL ALTA FINAL 

2011.03.179.7800011 ADF Vall de Ribes, subvenció capital 0,00 3.000,00 3.000,00 

2011.03.943.46700 Aportació Consorci Vies Verdes 0,00 10.000,00 10.000,00 

2011.04.943.46705 Consorci Normalització Lingüística 7.400,00 1.450,00 8.850,00 

 T O T A L S ………………. 1.622.025,00 98.905,04 1.720.930,04 

 
El president explica que es tracta d’ajustaments menors. N’hi ha un de més important, 
que és el de la recollida d’escombraries, que ve motivat per l’increment de l’IPC i, a 
més, pel tema de l’excedent dels lixiviats, a fi que el futur president hi pugui fer front. 
 
El senyor Rovira manifesta que està lligat al pressupost i que, per tant, el seu grup 
s’abstindrà en la votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 9 vots a favor i 7 abstencions, les del grup 
comarcal de CiU. 
 
 
NÚM. 14.  RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFI NITIVA DE 
LA MODIFICACIÓ DE LES TAXES I DE L’ORDENANÇA FISCAL  QUE LES 
REGULA, PER LA PRESTACIÓ ALS MUNICIPIS DE LA COMARC A DEL 
RIPOLLÈS DELS SERVEIS DE SECRETARIA – INTERVENCIÓ I  TÈCNIC 
MUNICIPAL 
 
Vist l’expedient tramitat per tal de modificar les taxes i la corresponent Ordenança 
Fiscal reguladora de les mateixes, per la prestació als municipis de la comarca del 
Ripollès dels serveis de Secretaria – Intervenció i Tècnic Municipal; 
 
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; 
 
Vist allò que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, abans esmentat, sobre el 
procediment d’imposició, ordenació i modificació dels tributs locals; 
 
Vistos la memòria economicofinancera i els informes de Secretaria i Intervenció; 
 
Atès que el Consell d'Alcaldes, com a òrgan del Consell encarregat d'emetre 
prèviament l'informe no vinculant (article 9 del Reglament regulador del Consell 
d’Alcaldes) 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), va dictaminar desfavorablement sobre la proposta de modificació; 
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Que el Plenari del Consell aprovà provisionalment, en la sessió del 21 de desembre de 
2010, la modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal reguladora de la prestació dels 
serveis de Secretaria – Intervenció i Tècnic municipal en la forma i el contingut que 
consta en el mateix expedient tramitat a aquest efecte. 
 
Que l’acord adoptat, conjuntament amb l’ordenança fiscal i les noves taxes 
modificades es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província (BOPG núm. 246, de 
27 de desembre de 2010) i en el diari El Punt (24-12-2010), per tal que les persones 
interessades poguessin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
consideressin adients. 
 
Atès que el termini hàbil per presentar  reclamacions finalitzà el dia 2 de febrer de 
2011, i que dins d’aquest termini només es presentà un escrit de l’Ajuntament 
d’Ogassa (núm. Registre Entrada 144, de 24 de gener de 2011)  mitjançant el qual 
adjuntava un certificat de l’acord adoptat pel seu Plenari el dia 17 de gener de 2011, 
rebutjant l’increment del cost del “SAT”. 
 
Que no obstant això, amb posterioritat a la data esmentada també varen tenir entrada 
en el Registre General de documents d’aquest Consell diferents oficis enviats pels 
ajuntaments, que tot seguit es detallaran, mitjançant els quals s’adjuntaven certificats 
dels acords adoptats per  llurs respectius plenaris, en el sentit de manifestar el rebuig a 
l’increment del cost dels serveis de Secretaria – Intervenció i Tècnic Municipal, sense 
que aquest increment suposi una major dedicació:  
 

 
AJUNTAMENT 

DATA 
REGISTRE 
ENTRADA 

NÚMERO 
REGISTRE 
ENTRADA 

Les Llosses 03-02-2011 220 
Vilallonga de Ter 08-02-2011 254 
Molló 08-02-2011 255 
Planoles 18-02-2011 347 
Toses 21-02-2011 360 
 
Vist que l’Ajuntament de Campelles va presentar el certificat de l’acord adoptat pel 
seu Ple amb idèntic contingut, en data 9 de març de 2011 (NRE 472); 
 
Que és voluntat d’aquest Consell en consideració als ajuntaments afectats resoldre, 
encara que sigui fora de termini, totes les al· legacions i/o reclamacions presentades. 
 
Que l’article 86.3 de la vigent Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en concordança amb l’article 52.4 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, estableix que els qui presentin al· legacions u observacions 
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tenen dret a obtenir de l’Administració una resposta raonada, que podrà ser comuna 
per a totes aquelles al· legacions que plantegin qüestions substancialment iguals.   
 
Considerant que els ajuntaments de Planoles i de Toses només es troben afectats per 
l’aplicació de les presents taxes pel que fa al servei de Tècnic Municipal, ja que els 
serveis de comptabilitat que se’ls presta per part d’aquest Consell es liquiden 
mitjançant l’aplicació d’un preu públic, com conseqüència de no prestar-se les 
funcions de Secretaria i d’Intervenció que pertoquen al personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal. 
 
Que per donar compliment a allò que assenyala l’article 6 del Reial decret legislatiu 
2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, caldrà que les disposicions legals i reglamentàries, en les 
seves fases d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els 
convenis de col· laboració i qualsevol altra actuació dels ens locals que afecti a les 
despeses públiques, hagin de valorar les seves repercussions i efectes, i supeditar-se de 
forma estricta al compliment de les exigències del principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Considerant que per tal de mantenir l’equilibri pressupostari d’acord amb l’estudi 
econòmic i de rendiment elaborat per la prestació, als municipis de la comarca del 
Ripollès, dels serveis de Secretaria – Intervenció i Tècnic Municipal, no és possible 
rebaixar les tarifes inicialment aprovades, i sens perjudici que si s’aconsegueixen nous 
o majors recursos financers per a la prestació d’aquests serveis es puguin modificar a 
la baixa les taxes proposades, 
 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per majoria simple, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Desestimar les al· legacions i/o reclamacions presentades pels ajuntaments 
esmentats en la part expositiva del present acord, tota vegada que una rebaixa de les 
taxes repercutiria negativament en l’equilibri pressupostari del Consell per al 2011. 
 
Segon. Aprovar definitivament la modificació de les taxes i de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la prestació dels serveis de Secretaria – Intervenció i Tècnic municipal 
en la forma i contingut que consta en el mateix expedient tramitat a aquest efecte. 
 
Tercer. Publicar els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança Fiscal 
conjuntament amb les taxes modificades en el Butlletí Oficial de Província de Girona, 
i aprovar la seva entrada en vigor a partir del dia següent a la publicació abans 
esmentada. 
 
Quart. Comunicar els presents acords als ajuntaments afectats a l’efecte oportú. 
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El president explica que es tracta d’un assumpte parlat llargament, sobre l’aprovació 
definitiva de la taxa pel servei del SAT. No s’ha presentat una al· legació, sinó una 
moció contrària, per part d’alguns ajuntaments. S’entén que, donada la situació, es 
mantingui aquesta postura de queixa. Va tenir lloc una reunió per veure si es podia 
rebaixar la taxa. Un cop tancat en positiu, es veurà la manera de compensar la puja als 
ajuntaments.  
 
El president explica que el Consell Comarcal fa i farà les reunions que calgui per 
sol· licitar i aconseguir més finançament. A més, el tancament de l’exercici en positiu 
permet buscar algun tipus d’ajut. 
 
Intervé el senyor Rovira i diu que hi votaran en contra, ja que es posen al costat dels 
petits ajuntaments. Paradoxalment, també es posen al costat del Consell per intentar 
obtenir aquests diners. Els ajuntaments han mostrat el seu enuig i mantenen la seva 
postura contrària, encara que el tancament en positiu minori els efectes de la puja. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 9 vots a favor i 7 en contra, els del grup 
comarcal de CiU. 
 

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 

 
NÚM.15. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 15.11.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 

certificació número 4 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2007 
titulada “Arranjament, enllumenat i pavimentació dels carrers 
del veïnat de l’Església d’Abella, fase A”, de l’Ajuntament de 
Vilallonga de Ter, per un valor de 1.643,28 €. 

Decret de 15.11.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2007 
titulada “Passera peatonal a l’espai públic Teatre la Lira”, de 
l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 267,51 €. 

Decret de 15.11.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Passera peatonal a l’espai públic Teatre la Lira”, de 
l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 395,71 €. 

Decret de 15.11.10: Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-
20.000 NX/3 (30’), amb l’empresa Salicru i per un import de 
2.865,04 €, IVA inclòs. 

Decret de 15.11.10: Aprovació del Pla de seguretat i salut de manteniment i 
conservació de lleres públiques 2010. 
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Decret de 15.11.10: Declarar extingida la relació funcionarial amb la corporació de 
Sergi Amer Capdevila, funcionari interí del CCR, adscrit 
provisionalment al lloc de treball 75F de la relació de llocs de 
treball, en haver estat acceptada la seva renúncia. 

Decret de 15.11.10: Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra de la reforma de 
l’edifici del centre formatiu del Ripollès. 

Decret de 16.11.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 7 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Condicionament per a equipament esportiu municipal, 
3a. fase A”, de l’Ajuntament d’Ogassa, per un valor de 
133.068,04 €. 

Decret de 16.11.10: Contracte menor de subministrament de contenidors per a la 
recollida selectiva amb l’empresa Ros Roca, SA i per un import 
de 12.218,90 €, IVA inclòs. 

Decret de 18.11.10: Requerir a l’empresa Salvador Serra, SA, licitadora que ha 
presentat l’oferta més avantatjosa per al projecte de millora del 
camí d’accés a la torre de telecomunicacions del Catllar, que 
aporti més documentació. 

Decret de 18.11.10: Requerir a l’empresa Agustí y Masoliver, SA (AMSA), 
licitadora que ha presentat l’oferta més avantatjosa per al 
projecte de pavimentació del camí de Roca a Abella, que aporti 
més documentació. 

Decret de 19.11.10: Convocar novament l’Òrgan de Selecció nomenat en el procés 
selectiu convocat per a la provisió interina d’un lloc de treball 
d’arquitecte. 

Decret de 19.11.10: Informar favorablement sobre la proposta de constitució de 
l’agrupació de municipis de Camprodon i Sant Pau de Segúries, 
per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria-Intervenció. 

Decret de 22.11.10: Incoar expedient sancionador a l’empresa Casanova Hermanos, 
SA, com a conseqüència de l’acta d’inspecció efectuada per 
delegació de l’ACA en data 23-09-10, per no complir tots els 
valors permesos pel Reglament regulador d’abocaments 
d’aigües residuals a la comarca. 

Decret de 22.11.10: Incoar expedient sancionador a l’empresa Comercial de la 
Forja, SA (COMFORSA 4) com a conseqüència de l’acta 
d’inspecció efectuada per delegació de l’ACA en data 21-10-
10, per no complir tots els valors permesos pel Reglament 
regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca. 

Decret de 23.11.10: Atorgar a l’empresa Edible Casings, SL, un termini de 5 dies 
hàbils addicionals per formular les al· legacions que consideri 
oportunes contra el procediment sancionador incoat. 

Decret de 24.11.10: Incoar expedient sancionador a l’empresa Galetes Camprodon, 
SA, com a conseqüència de l’acta d’inspecció efectuada per 
delegació de l’ACA en data 27-10-10, per no complir tots els 
valors permesos pel Reglament regulador d’abocaments 
d’aigües residuals a la comarca. 
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Decret de 24.11.10: Incoar expedient sancionador a l’empresa Edible Casings, SL, 
com a conseqüència de l’acta d’inspecció efectuada per 
delegació de l’ACA en data 28-10-10, per no complir tots els 
valors permesos pel Reglament regulador d’abocaments 
d’aigües residuals a la comarca.  

Decret de 24.11.10: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per a la 
redacció de l’informe tècnic de la llicència d’obres del projecte 
bàsic i executiu de reforma d’una masia. 

Decret de 30.11.10: Contracte menor de serveis per fer una inspecció amb càmera 
de filmació al col· lector de la depuradora de Ribes de Freser, 
amb l’empresa Olot-Net, SL i per un import de 8.850,- €, IVA 
inclòs. 

Decret de 30.11.10: Contracte menor d’obres per disminuir la condensació de 
l’habitacle del desbast de la depuradora de Núria, amb 
l’empresa Cadagua, SA i per un import de 27.748,03 €, IVA 
inclòs. 

Decret de 01.12.10: Contractar, amb caràcter d’urgència, Tània Pozas Montes, com 
a tècnica de participació, en règim laboral temporal i en la 
modalitat contractual d’obra o servei determinat, a temps 
complet, i amb efectes de data 1 de desembre d’enguany fins al 
31 d’octubre de 2011. 

Decret de 02.12.10: Convocar Xavier Rico i Miró i Raquel Serrat Rodeja, aspirants 
que varen obtenir una major puntuació en l’exercici d’oposició 
del procés selectiu convocat per a la provisió interina d’un lloc 
de treball d’arquitecte a mitja jornada, a realitzar dos o més 
supòsits pràctic plantejats per l’Òrgan de Selecció, relacionat 
amb les funcions del lloc de treball. 

Decret de 09.12.10: Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte d’obres del projecte de 
pavimentació del camí de la Roca a Abella, a l’empresa Agustí 
y Masoliver, SA (AMSA), pel preu de 61.034,49 €, IVA inclòs. 

Decret de 09.12.10: Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte d’obres del projecte de millora del 
camí d’accés a la torre de telecomunicacions del Catllar, a 
l’empresa Salvador Serra, SA, pel preu de 91.965,51 €, IVA 
inclòs. 

Decret de 10.12.10: 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 durant l’execució de 
les obres de millora del camí d’accés a la torre de 
telecomunicacions del Catllar.  

Decret de 10.12.10: Aprovar la certificació número 1 de l’obra titulada “Millores en 
l’estabulació, exteriors i en la línia de vaquí a l’Escorxador del 
Ripollès”, per un import de 76.968,09 €. 

Decret de 10.12.10: Aprovar la certificació número 2 de l’obra titulada “Millores en 
l’estabulació, exteriors i en la línia de vaquí a l’Escorxador del 
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Ripollès”, per un import de 62.755,43 €. 
Decret de 13.12.10: Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i 

exclosos i d’exempts de realitzar l’exercici de coneixements de 
llengua catalana, per participar en el procés selectiu per cobrir 
amb caràcter d’interí un lloc de treball d’auxiliar administratiu 
de la plantilla de funcionaris del CCR, nomenament de tribunal 
i convocatòria de proves. 

Decret de 13.12.10: Aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i 
exclosos i d’exempts de realitzar l’exercici de coneixements de 
llengua catalana, per participar en el procés selectiu per cobrir 
amb caràcter d’interí un lloc de treball d’administratiu de la 
plantilla de funcionaris del CCR, nomenament de tribunal i 
convocatòria de proves. 

Decret de 16.12.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Centre d’interpretació de l’aigua, 2a fase”, de l’Ajuntament de 
Ribes de Freser, per un valor de 25.112,19 €. 

Decret de 17.12.10: Delegar les funcions de Presidència a favor del vicepresident 
tercer i conseller delegat i coordinador de l’Àrea de 
Governació, Hisenda i Assistència als Municipis, perquè pugui 
assistir en ple dret a l’acte de tràmit de preu just per mutu acord 
en relació a l’expropiació forçosa de la finca número 304 del 
terme municipal de les Llosses. 

Decret de 17.12.10: Atorgar un incentiu de productivitat al treballador del CCR, 
Jordi Valladaura i Pous, per dur a terme el projecte de canviar 
el traçat de l’últim tram del col· lector de la depuradora de 
Ribes de Freser. 

Decret de 21.12.10: Incoar expedient sancionador a l’empresa Embotits Casolans 
de Planoles, SA com a conseqüència de l’acta d’inspecció 
efectuada per delegació de l’ACA en data 26-10-10, per no 
complir tots els valors permesos pel Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca. 

Decret de 23.12.10: Nomenar Agustí Vilà i Cubí, arquitecte municipal de 
l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, com a director facultatiu, 
director de l’execució i coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de les obres de pavimentació del camí 
de la Roca a Abella.  

Decret de 23.12.10: Atorgar un incentiu de productivitat a la treballadora del CCR, 
Gemma Solà Rodríguez, per la seva especial dedicació i 
rendiment durant els mesos de novembre i desembre. 

Decret de 23.12.10: Atorgar un incentiu de productivitat al treballador del CCR, 
Xavier Masdeu i Nou, per dur a terme els projectes de Llar 
d’infants el Barrufet, Pavelló poliesportiu municipal i Sala 
Molí (escola de música), encarregats per l’Ajuntament de 
Campdevànol. 

Decret de 24.12.10: Contracte menor de serveis per al manteniment de la llicència 



 26 

del programa de gestió de nòmines del CCR i del suport 
telemàtic, amb l’empresa Castilla Software, SL i per un import 
de 2.270,24 €, IVA inclòs. 

Decret de 24.12.10: Contracte menor de serveis per a la realització de les 
analítiques de les inspeccions a empreses connectades a les 
xarxes de sanejament del Ripollès durant l’any 2011, amb 
l’empresa CECAM i per un import de 17.876 €, IVA inclòs. 

Decret de 13.12.10: Aprovació definitiva de la llista d’aspirants admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu per cobrir amb caràcter 
d’interí un lloc de treball d’auxiliar administratiu de la plantilla 
de funcionaris del CCR, nomenament de tribunal i 
convocatòria de les proves. 

Decret de 13.12.10: Aprovació definitiva de la llista d’aspirants admesos i exclosos 
per participar en el procés selectiu per cobrir amb caràcter 
d’interí un lloc de treball d’administratiu de la plantilla de 
funcionaris del CCR, nomenament de tribunal  i convocatòria 
de les proves. 

Decret de 24.12.10: Contracte menor de serveis per a la realització de les tasques de 
control de l’abocador Ripollès-3, amb l’empresa Tecno 
Ambiente, SL i per un import de 6.526,10 €, IVA inclòs. 

Decret de 27.12.10: Nomenar com a funcionària interina, amb caràcter d’urgència, 
Araní Cardoso i Subiràs, en la categoria d’auxiliar 
administrativa, del grup de classificació C2. 

Decret de 27.12.10: Nomenar com a funcionària interina, amb caràcter d’urgència, 
Isabel Córdoba Rodríguez, en la categoria d’administrativa, del 
grup de classificació C1. 

Decret de 28.12.10: Nomenar com a funcionari interí amb caràcter d’urgència,  
Xavier Rico i Miró, en la categoria d’arquitecte, del grup de 
classificació A1. 

Decret de 28.12.10: Aprovar la pròrroga automàtica del Pressupost de l’exercici 
econòmic de 2010. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 360,00 € a la ZER la Vall del Ter, en 
concepte d’ajut en les activitats del curs 2010/11. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 250,00 € a l’Ajuntament de Ribes de 
Freser, en concepte d’ajut en l’organització de la XXVI Fira 
del Bestiar i XIV Fira Pirinenca de la Vall de Ribes. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 1.100,00 € a l’Ajuntament de 
Planoles, en concepte d’ajut en l’organització de la XX Jornada 
Sardanista del Ripollès. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 250,00 € a la Mancomunitat de la 
Vall de Camprodon, en concepte d’ajut en l’organització de la 
Fira de la Puríssima 2010. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 200,00 € al Grup de Grallers i 
Cercaviles de Ripoll, en concepte d’ajut en les activitats 
realitzades amb motiu de la celebració del 10è. aniversari. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 200,00 € a l’entitat Diables de 
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Ripoll, en concepte d’ajut en l’organització de la 7a. Nit del 
Foc. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 600,00 € a l’Ajuntament de 
Vallfogona de Ripollès, en concepte d’ajut en l’organització de 
la setena edició del Duatló de Muntanya. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 500,00 € a l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses, en concepte d’ajut en l’organització dels 
actes de celebració de l’Any Maragall. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 120,00 € a la Mútua de Sant Julià de 
Previsió Social, de Vallfogona de Ripollès, en concepte d’ajut 
en l’organització del concurs de pessebres 2010. 

Decret de 29.12.10: Atorgar una subvenció de 150,00 € al Patronat de Turisme de la 
Vall de Ribes, en concepte d’ajut en l’organització del 
Seminari de Màrqueting Turístic. 

Decret de 31.12.10: Atorgar una subvenció de 100,00 € a. Manoli Mansilla, de 
Serrat (Queralbs), en concepte d’ajut en l’organització de 
l’exposició col· lectiva d’artistes de Serrat. 

Decret de 31.12.10: Atorgar una subvenció de 1.000,00 € a l’Ajuntament de Ripoll, 
en concepte d’ajut en l’organització de la Copa del Món de 
Trial 2010. 

Decret de 31.12.10: Atorgar una subvenció de 1.000,00 € a la Creu Roja de la Vall 
de Camprodon, en concepte de col· laborar en la reparació del 
vehicle de transport adaptat Renault Trafic matrícula 3009 
CBX. 

Decret de 31.12.10: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 1 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Soterrament de la línia de mitja tensió al sector de 
Matamala”, de l’Ajuntament de les Llosses, per un valor de 
156.758,97 €. 

Decret de 31.12.10: Concedir una indemnització a GC, destinada a sufragar les 
despeses de desplaçament per assistir a les reunions de la 
Ponència d’Avaluació Ambiental del CCR. 

Decret de 31.12.10: Modificar les retribucions brutes mensuals a percebre per la 
treballadora del CCR, Tània Pozas Montes. 

Decret de 04.01.11: Arxivar, sense més tràmit, l’expedient de sol· licitud d’ajut de 
menjador de menjador escolar per al curs 2010-2011 de les 
alumnes Clàudia i Ariadna Subirana Villaseñor, per desistiment 
del peticionari. 

Decret de 04.01.11: Arxivar, sense més tràmit, l’expedient de sol· licitud d’ajut de 
menjador de menjador escolar per al curs 2010-2011 de 
l’alumne Izan Hidalgo Álvarez, per desistiment del peticionari. 

Decret de 04.01.11: Arxivar, sense més tràmit, l’expedient de sol· licitud d’ajut de 
menjador de menjador escolar per al curs 2010-2011 de 
l’alumna Prunelle Lebeau Boitel, per desistiment del 
peticionari. 
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Decret de 04.01.11: Arxivar, sense més tràmit, l’expedient de sol· licitud d’ajut de 
menjador de menjador escolar per al curs 2010-2011 de les 
alumnes Laura, Glòria i Melania Jurado del Puerto, per 
desistiment del peticionari. 

Decret de 04.01.11: Arxivar, sense més tràmit, l’expedient de sol· licitud d’ajut de 
menjador de menjador escolar per al curs 2010-2011 de 
l’alumne Paul Tococari, per desistiment del peticionari. 

Decret de 04.01.11: Arxivar, sense més tràmit, l’expedient de sol· licitud d’ajut de 
menjador de menjador escolar per al curs 2010-2011 de 
l’alumna Valeria Gallardo Trullo, per desistiment del 
peticionari. 

Decret de 10.01.11: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2010-2011, Fase 3a. 

Decret de 10.01.11: Habilitar a Estanislao Rota i Tallant, funcionari i interventor 
habilitat del CCR, per tal que pugui trametre i signar 
electrònicament mitjançant l’extranet de les administracions 
catalanes, tots els documents que siguin legalment preceptius 
en matèria de procediments de tutela financera de la 
corporació. 

Decret de 11.01.11: Contracte menor de serveis de publicitat per a inserir un bànner 
del CCR a la pàgina web “el ripolles.info”, amb l’empresa SCG 
Aquitània, SL i per un import de 3.810,60 €, IVA inclòs. 

Decret de 14.01.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 2 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Centre d’interpretació de l’aigua, 2a. fase”, de l’Ajuntament 
de Ribes de Freser, per un valor de 54.369,84 €. 

Decret de 14.01.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 3 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Centre d’interpretació de l’aigua, 2a. fase”, de l’Ajuntament 
de Ribes de Freser, per un valor de 38.311,18 €. 

Decret de 14.01.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 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 
49.831,26 €. 

Decret de 14.01.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 5 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 
34.600,85 €. 

Decret de 14.01.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 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 
4.092,69 €. 
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Decret de 14.01.11: Contracte menor de serveis per al manteniment i conservació 
de la caldera del CCR, amb l’empresa Frank Instal· lacions, SL 
i per un import de 408,28 €, IVA inclòs 

Decret de 14.01.11: Contracte menor de serveis per al manteniment del sistema de 
seguretat, detecció de robatori, incendi, control d’accessos i 
connexió a central receptora d’alarmes de l’edifici d’ampliació 
per a centre de desenvolupament econòmic del CCR, amb 
l’empresa Chubb Parsi, SL i per un import de 784,70 €, IVA 
inclòs. 

Decret de 14.01.11: Contracte menor de serveis de premsa per a les activitats del 
CCR amb l’empresa Mass Media Ripollès, SLU i per un import 
de 2.700 €, IVA inclòs. 

Decret de 14.01.11: Contracte menor de serveis de premsa per l’emissió d’un 
programa d’informació del CCR amb l’empresa Televisió del 
Ripollès, SL i per un import de 7.500 €, IVA inclòs. 

Decret de 14.01.11: Contracte menor de serveis radiofònics per a l’Oficina 
Comarcal d’Informació al Consumidor, amb l’empresa Ràdio 
Ripoll i per un import de 1.500 €, IVA inclòs. 

Decret de 14.01.11: Contracte menor de serveis de televisió per a les activitats del 
CCR amb l’empresa Televisió del Ripollès, SL i per un import 
de 2.400 €, IVA inclòs. 

Decret de 14.01.11: Contracte menor de serveis de publicitat per a inserir un bànner 
del CCR a la pàgina web “elripollesdigital.com”, amb 
l’empresa Comunicacions del Ripollès, SL i per un import de 
1.800 €, IVA inclòs. 

Decret de 14.01.11: Atorgar a l’empresa Embotits Casolans de Planoles, SA, un 
termini de 5 dies hàbils addicionals per formular les 
al· legacions que consideri oportunes contra el procediment 
sancionador incoat. 

Decret de 17.01.11: Contractar urgentment un professor auxiliar de violí, en la 
modalitat contractual d’eventual o per circumstàncies de la 
producció, amb una jornada de 10 hores setmanals, des del 17 
de gener de 2011 i pel termini de 2 mesos. 

Decret de 17.01.11: Contracte menor de serveis per al manteniment de la 
instal· lació elèctrica de baixa tensió de l’edifici del CCR, amb 
l’empresa Electricitat Guitart, SLL i per un import de 848,72 €, 
IVA inclòs. 

Decret de 17.01.11: Contracte menor de serveis per al manteniment dels aparells 
elevadors situats a la seu del Consell Comarcal i a l’edifici 
d’ampliació per a centre de desenvolupament econòmic del 
CCR, amb l’empresa Ascensors Serra, SA i per un import de 
3.012,16 €, IVA inclòs. 

Decret de 17.01.11: Contracte menor de serveis de revisió dels equips de seguretat i 
protecció al CCR, al Laboratori Comarcal i a l’Escola de 
Música, amb l’empresa Chubb Parsi, SL i per un import de 
513,42 €, IVA inclòs. 
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Decret de 17.01.11: Contracte menor de serveis de manteniment preventiu de les 
instal· lacions d’aire condicionat del CCR, amb l’empresa 
Equipaments Airfred, SL i per un import de 3.483,36 €, IVA 
inclòs. 

Decret de 20.01.11: Imposar a l’empresa Galetes Camprodon, 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 20.01.11: Imposar a l’empresa Edible Casings, SL, 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 20.01.11: Imposar a l’empresa Casanova Hermanos, 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 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 10 Gombrèn-Campdevànol, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 14 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 10 Gombrèn-Campdevànol, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 17 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, a resultes de la inspecció efectuada 
en data 17 de gener de 2011, i designar instructor i secretari de 
l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, a resultes de la inspecció efectuada 
en data 18 de gener de 2011, i designar instructor i secretari de 
l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 12 Toses-Planoles, a resultes de la inspecció efectuada en 
data 13 de gener de 2011, i designar instructor i secretari de 
l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
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Ruta 13 Toses-Ribes de Freser, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 13 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 14 Queralbs-Ribes de Freser, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 13 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 14 Queralbs-Ribes de Freser, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 14 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 15 Campelles-Ribes de Freser, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 13 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 15 Campelles-Ribes de Freser, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 14 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 16 Pardines-Ribes de Freser, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 13 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 24.01.11: Incoar expedient sancionador a l’empresa Transports Mir, SA 
com a titular de la prestació del servei de transport escolar de la 
Ruta 16 Pardines-Ribes de Freser, a resultes de la inspecció 
efectuada en data 14 de gener de 2011, i designar instructor i 
secretari de l’expedient. 

Decret de 25.01.11: Atorgar una subvenció de 500,00 € a l’entitat Amics de la 
Música, de Ripoll, en concepte d’ajut en l’organització d’un 
curs d’interpretació musical. 

Decret de 25.01.11: Denegar la subvenció sol· licitada per la Germandat de Sant Pau 
de Segúries, per manca de consignació pressupostària. 

Decret de 25.01.11: Requerir a l’empresa Fundació Privada MAP, licitadora que ha 
presentat l’oferta més avantatjosa al procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació del contracte de neteja de 
l’edifici del CCR i del Laboratori d’Aigües Comarcal, que 
aporti més documentació. 

Decret de 01.02.11: Modificar la jornada laboral del treballador de l’Escola 
Comarcal de Música, Agustí Brugada Álvarez, consistent en la 
reducció d’hores, motivada per l’anul· lació de l’activitat de 



 32 

música de cambra a la seu de Camprodon, que impartia aquest 
professor. 

Decret de 01.02.11: Modificar la jornada laboral del treballador de l’Escola 
Comarcal de Música, Jordi Ballesteros i Coma, consistent en 
incrementar les hores, motivada per l’augment d’alumnes 
matriculats en l’assignatura de saxofon. 

Decret de 02.02.11: Modificar la jornada laboral de la treballadora de l’Escola 
Comarcal de Música, Victòria Katsyuba, consistent en la 
reducció d’hores, motivada per la disminució d’alumnes 
matriculats en l’assignatura de piano. 

Decret de 02.02.11: Modificar la jornada laboral del treballador de l’Escola 
Comarcal de Música, Franco Molinari, consistent en 
incrementar les hores, motivada per l’augment d’alumnes 
matriculats en l’assignatura de baix elèctric. 

Decret de 07.02.11: Adjudicar el procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte de servei de neteja de l’edifici del 
CCR i el Laboratori d’Aigües Comarcal a l’empresa Fundació 
Privada MAP, pel preu de 30.741,72 €, IVA inclòs. 

Decret de 07.02.11: Imposar a l’empresa Edible Casings, SL una sanció com a 
responsable d’una infracció lleu en relació amb el sistema de 
sanejament, consistent en realitzar abocaments amb paràmetres 
que excedeixen dels límits permesos en el Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Ripollès. 

Decret de 08.02.11: Canvi de secretària de l’expedient sancionador incoat a 
l’empresa Comercial de la Forja, SA (COMFORSA 4). 

Decret de 08.02.11: Canvi de secretària de l’expedient sancionador incoat a 
l’empresa Embotits Casolans de Planoles, SA. 

Decret de 10.02.11: Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra del projecte de 
millora del camí d’accés a la torre de telecomunicacions del 
Catllar. 

Decret de 14.02.11: Arxivar l’expedient de sol· licitud d’ajut individual de menjador 
escolar per al curs 2010-2011 de l’alumna Diana Krotyub, per 
desistiment del peticionari. 

Decret de 14.02.11: Arxivar l’expedient de sol· licitud d’ajut individual de menjador 
escolar de l’alumna Carla Elisabeta, per desistiment del 
peticionari. 

Decret de 14.02.11: Arxivar l’expedient de sol· licitud d’ajut individual de menjador 
escolar de l’alumne Adrià Cruz Campoy, per desistiment del 
peticionari. 

Decret de 15.02.11: Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Ripoll per a la redacció 
del projecte executiu d’instal· lacions de l’ampliació de la 
piscina municipal. 

Decret de 16.02.11: Admetre a tràmit l’escrit presentant per l’empresa Transports 
Mir, SA, de recusació de la instructora i el secretari de diversos 
procediments, i desestimar la sol· licitud de recusació. 
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Decret de 18.02.11: Reconèixer l’antiguitat des de l’1.02.2008 a la treballadora del 
CCR, Araní Cardoso i Subiràs.  

Decret de 18.02.11: Atorgar una subvenció de 600,- € a la Coral Infantil els Follets, 
de Ripoll, en concepte de col· laborar en l’organització dels 
actes de commemoració del 40è. aniversari. 

Decret de 18.02.11: Denegar un ajut de menjador escolar a José Luis Guardado 
Granado, atès que no compleix els requisits indispensables per 
ser beneficiari de l’ajut. 

Decret de 18.02.11: Requerir a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, licitadora 
que ha presentat l’oferta més avantatjosa al 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, que aporti més 
documentació. 

Decret de 22.02.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 6 i última de l’obra inclosa al PUOSC 2009 
titulada “Abastament al nucli de la Rossa de Llanars”, de 
l’Ajuntament de Llanars, per un valor de 38.497,08 €. 

Decret de 22.02.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 4 de l’obra inclosa al PUOSC 2009 titulada 
“Centre d’interpretació de l’aigua, 2a. fase”, de l’Ajuntament 
de Ribes de Freser, per un valor de 40.450,04 €. 

Decret de 22.02.11: Aprovar el pagament de l’import subvencionat de la 
certificació número 23 i última de l’obra inclosa al PUOSC 
2009 titulada “Espai públic Teatre la Lira, 1a. fase”, de 
l’Ajuntament de Ripoll, per un valor de 0,00 €. 

Decret de 28.02.11: Tenir per desistit l’interessat en la seva sol· licitud de gratuïtat 
de menjador escolar per al curs 2010-2011, per als alumnes 
Júlia, Clara i Oriol Molina Perpinyà, al no haver aportat la 
documentació que se l’hi havia requerit, i arxivar l’expedient 
sense més tràmit. 

Decret de 28.02.11: Atorgar una gratificació extraordinària a la treballadora del 
CCR, Anna Ribas Codina, per prestar suport en les tasques 
corresponents a una treballadora que ha causa baixa per 
incapacitat temporal durant el període de l’1 al 9 de febrer 
d’enguany 

Decret de 28.02.11: Atorgar un incentiu de productivitat mensual a la treballadora 
del CCR, Susana Morales Miranda, per assumir noves funcions 
relacionades amb la tramitació i justificació de subvencions, a 
partir del mes de febrer d’enguany. 

Decret de 04.03.11: Atorgament i denegació d’ajuts individuals de menjador 
escolar per al curs 2010-2011, fase 4a. 

Decret de 07.03.11: Requerir a l’empresa PASQUINA, SA, licitadora que ha 
presentat l’oferta més avantatjosa al procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació del contracte d’obres del 
projecte de pavimentació i millora del camí del Cobert de 
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Puigcercós (tram les Llosses), que aporti més documentació. 
Decret de 07.03.11: Desestimar el recurs de reposició formulat per Galetes 

Camprodon, SA contra la Resolució de 20.01.11 i imposar-li 
una sanció com a responsable d’una infracció lleu en relació 
amb el sistema de sanejament. 

Decret de 08.03.11: Atorgar una subvenció de 600,00 a la Fundació Oncolliga 
Girona, en concepte d’ajut en l’organització de la travessa 
Vallter-Núria. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 16. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 18.11.10: Aprovar l’expedient 21/2010, de generació de crèdits per 

ingressos. 
Resolució de 19.11.10: Atorgar a l’empresa Movil, SA, del municipi de Sant Joan de 

les Abadesses, un permís d’abocament d’aigües residuals a la 
depuradora de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 19.11.10: Aprovar l’expedient 22/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 23.11.10: Desestimar les al· legacions formulades pel legal representant 
de l’empresa Transports Mir, SA contra la llista d’expedicions 
de les rutes de transport escolar que té adjudicades i ratificar 
la Resolució de Gerència de data 26-10-10 que conté la 
concreció de la prestació d’aquelles rutes de transport escolar 

Resolució de 29.11.10: Atorgar al Mas la Font, del municipi de les Llosses, un permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 29.11.10: Atorgar l’alberg la Farga, del municipi de Queralbs, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 29.11.10: Atorgar a la casa Cal Titó, del municipi de Gombrèn, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 01.12.10: Aprovar l’expedient 25/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 02.12.10: Aprovar l’expedient 23/2010, de modificació del pressupost 
per al 2010, mitjançant transferència de crèdits. 

Resolució de 09.12.10: Aprovar l’expedient 24/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 09.12.10: Notificar als representants legals dels alumnes relacionats que 
han de satisfer l’import corresponent per la utilització del 
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servei de menjador escolar del CEIP Mare de Déu de Núria i 
del SES Joan Triadú, durant el mes de novembre de 2010. 

Resolució de 13.12.10: Atorgar a la UTE Psaru Ter Daró, del municipi de Vallfogona 
de Ripollès, un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 13.12.10: Atorgar al Càmping Ripollès, SL, del municipi de Ripoll, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 13.12.10: Atorgar a l’empresa Módulos Naymo, del municipi de 
Campdevànol, un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 13.12.10: Atorgar a l’alberg Pere Figuera, del municipi de Planoles, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 14.12.10: Aprovar l’expedient 26/2010, de generació de crèdits per 
ingressos. 

Resolució de 16.12.10: Requerir a l’empresa Transports Mir, SA, perquè en un 
termini màxim de 10 dies hàbils presenti la documentació que 
es detalla relativa a l’adjudicació de la ruta 18 EE Vall del 
Freser.  

Resolució de 28.12.10: Desestimar les al· legacions formulades pel legal representant 
de l’empresa Transports Mir, SA contra la Resolució de 
Gerència de data 10-11-10, d’adjudicació de la Ruta 20 
Bruguera-Ribes. 

Resolució de 29.12.10: Declarar la inadmissibilitat del recurs de reposició interposat  
per l’empresa Transports Mir, SA contra la Resolució de 
Gerència de data 26-10-10, de comunicació de les fitxes 
corresponents a les rutes de transport escolar 10, 11, 12, 13, 
14, 15 i 16, per haver-se presentat fora de termini. 

Resolució de 31.12.10: Notificar als representants legals dels alumnes relacionats que 
han de satisfer l’import corresponent per la utilització del 
servei de menjador escolar del CEIP Mare de Déu de Núria i 
del SES Joan Triadú durant el mes de desembre de 2010. 

Resolució de 31.12.10: Requerir el Consorci Ripollès Desenvolupament per tal que 
ingressi la diferència entre el cost de contractació de NRS i la 
subvenció rebuda per part del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 

Resolució de 31.12.10: Liquidació de les aportacions a fer per part dels ajuntaments 
per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats 
a la comarca durant l’any 2010. 

Resolució de 04.01.11: Requerir a l’empresa Transports Mir, perquè en un termini de 
5 dies hàbils presenti la documentació que es detalla, per 
poder formalitzar la signatura del contracte de la Ruta 18 EE 
Vall del Freser.  

Resolució de 04.01.11: Requerir a l’empresa Transports Mir, SA, perquè en un 
termini màxim de 10 dies hàbils presenti la documentació que 
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es detalla relativa a la contractació del servei públic de 
transport escolar. 

Resolució de 07.01.11: 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 13.01.11: Requerir a l’empresa Transports Mir, SA, perquè en un 
termini màxim de 10 dies hàbils faciliti la llista de les 
persones acompanyants que té contractades per a cadascuna 
de les rutes que té adjudicades. 

Resolució de 13.01.11: Requerir a l’empresa Transports Mir, SA, perquè en un 
termini màxim de 10 dies hàbils presenti la documentació que 
es detalla relativa a assegurances i a inspecció tècnica dels 
vehicles dels quals s’ha produït el venciment, referents a 
l’adjudicació del servei de transport escolar. 

Resolució de 17.01.11: Requerir a l’empresa Transports Mir, SA, perquè en un 
termini màxim de 5 dies hàbils presenti la documentació que 
es detalla relativa a l’adjudicació de la Ruta 18 del servei de 
transport escolar. 

Resolució de 20.01.11: Desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa 
Transports Mir, SA contra la Resolució de Gerència de data 
23-11-10, que conté la concreció de la prestació de les rutes 
de transport escolar que té adjudicades. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar al Mas els Arenys, del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses, un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar l’empresa Modulos Naymo, del municipi de 
Campdevànol, un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar a l’hotel El Resguard dels Vents, del municipi de 
Ribes de Freser, un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar Can Gasparó, del municipi de Planoles, un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar al Mas Marolla, del municipi de Gombrèn, un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar Vallter 2000, SA, del municipi de Setcases, un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar al Sr. Antonio Povedano, del municipi de Ripoll, un 
permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar l’empresa Autos Pellicer, SL, del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses, un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar al Sr. Antonio Povedano, del municipi de Ripoll, un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament. 
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Resolució de 24.01.11: Atorgar a la comunitat de propietaris del carrer Progrés, 
número 40, del municipi de Ripoll, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament. 

Resolució de 24.01.11: Atorgar a l’empresa Mecanitzats Ter, SL, del municipi de 
Ripoll, un permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i instal· lacions de sanejament. 

Resolució de 24.01.11: Relació de subvencions atorgades durant el quart trimestre de 
l’any 2010. 

Resolució de 30.01.11: Atorgar a l’Ajuntament de Campdevànol, un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del canal i de l’Hotel Sèquia Molinar. 

Resolució de 30.01.11 Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Campdevànol, 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament (canal i Hotel Sèquia Molinar). 

Resolució de 30.01.11: 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 de la farmàcia del municipi. 

Resolució de 03.02.11: Reclamar el pagament d’un rebut de menjador escolar del mes 
d’abril 2010. 

Resolució de 07.02.11: Desestimar la sol· licitud presentada per Transports Mir, SA, 
en data 24 de gener de 2011, referent a la prestació del servei 
de transport escolar de la Ruta 11. 

Resolució de 07.02.11: Aprovar l’expedient número 1/2011, de generació de crèdits 
per ingressos. 

Resolució de 07.02.11: Notificar als representants legals dels alumnes del CEIP Mare 
de Déu de Núria i del SES Joan Triadú, dels quals el CCR no 
disposa de dades bancàries per poder girar els rebuts 
corresponents al servei de menjador que han utilitzat, que han 
de satisfer els imports corresponents al mes de gener de 2011. 

Resolució de 14.02.11 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 (zona Saida i farmàcia municipi). 

Resolució de 14.02.11: Atorgar a l’Ajuntament de Campdevànol un permís per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament del canal del municipi. 

Resolució de 14.02.11 Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Campdevànol, 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament (canal del municipi). 

Resolució de 14.02.11: 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 de la zona de la piscina i del 
clavegueram del municipi. 

Resolució de 14.02.11 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 (zona de la piscina 
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i clavegueram municipi). 
Resolució de 14.02.11: 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. 

Resolució de 14.02.11 Aprovar la liquidació per a l’Ajuntament de Ripoll, per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament (escola Tomàs Raguer). 

Resolució de 14.02.11: 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 l’escola del municipi. 

Resolució de 14.02.11 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 (escola del municipi). 

Resolució de 14.02.11: Demanar a Transports Mir, SA, que esmeni la sol· licitud que 
va presentar referent a que Transport de Viatgers Coll, SL 
col· labori amb ell en la prestació del servei de transport 
escolar Ruta 18 EE Vall de Ribes, i que defineixi i especifiqui 
amb claredat, el contingut del concepte “col· laborar”. 

Resolució de 15.02.11: Fixar els barems de costos indirectes que cal repercutir als 
diferents serveis ubicats a l’edifici del CCR. 

Resolució de 22.02.11: Autoritzar el pagament d’ajut individual de menjador escolar 
de l’alumne Jefferson Jaramillo Carranza, amb la 
corresponent compensació de deute. 

Resolució de 01.03.11: Aprovar l’expedient número 3/2011, de generació de crèdits 
per ingressos. 

Resolució de 04.03.11: Notificar als representants legals dels alumnes relacionats que 
han de satisfer l’import corresponent per la utilització del 
servei de menjador escolar del CEIP Mare de Déu de Núria i 
del SES Joan Triadú durant el mes de febrer de 2011. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
NÚM. 17. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 2 DE 
NOVEMBRE DE 2010 I 15 DE FEBRER DE 2011 
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 20, 21, 22 i 23 de l’any 
2010, corresponents a les sessions celebrades els dies 2 i 16 de novembre, i 14 i 21 de 
desembre de 2010, respectivament, així com de les actes números 1, 2 i 3 de l’any 
2011, corresponents a les sessions celebrades en dates 18 de gener, 1 i 15 de febrer de 
2011.  
 
El Ple en queda assabentat. 
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NÚM. 18. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
NÚM. 19. PRECS I PREGUNTES  
 
El senyor Miquel Rovira demana explicacions en relació a l’acta de Consell de Govern 
on consta l’aprovació del preus definitius de les rutes de transport escolar, perquè no 
entén que siguin diferents els preus entre juliol i la data d’aprovació dels preus 
definitius. 
 
El gerent respon que no hi ha canvis. L’adjudicació es va fer per preus unitaris i 
aquests no han canviat. L’inici del curs escolar determina les necessitats d’expedicions 
i el resultat final del curs. Els preus del juliol eren simples previsions. 
 
El senyor Rovira també s’interessa per una pregunta que li han fet arribar, relativa al 
fet que hi ha magrebins que vénen a fer classes de català i diuen que reben 
subvencions de 300 € per rebre les classes. 
 
El gerent respon que tal vegada és perquè reben la Renda Mínima d’Inserció i podria 
venir d’això; però, en tot cas, l’ajut vindria del Departament d’Ensenyament. 
 
 
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 


