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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 4/2015 
 
 
Lloc: Ajuntament de Setcases 
Data: Dimarts 3 de març de 2015 
Hora d’inici: 18:10 hores 
Hora d’acabament: 18:25 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos Sastre 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
 • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de la pròrroga del conveni tipus de col· laboració interinstitucional entre la 

Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès per al desenvolupament del 
programa de teleassistència (CN/1920). 

3. Aprovació de l’Addenda de pròrroga del Conveni de col· laboració entre la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament 
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de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió de l’Oficina Jove del 
Ripollès. 

4. Aprovació del conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la prestació de serveis d’assistència jurídica, 
administrativa, econòmica i tècnica als municipis, i per actuacions en matèria de salut 
pública, acció social, promoció econòmica i transport escolar per a l’any 2015. 

5. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la prestació del servei de suport a la Secretaria i assessorament 
jurídic en expedients urbanístics. 

6. Aprovació del compte de recaptació per càrrecs a 31-12-2014. 
7. Proposta d’acord de resolució de l’expedient sancionador 31/2014 incoat a CRR 

concessionària de la ruta 19 EE-Ripoll de transport escolar. 
8. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 

8.1. Aprovació de factures. 
9. Mocions d'urgència. 

9.1. Aprovació de l’addenda de modificació del conveni  entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l’Associació Animals Vida Digna d’autorització d’ús d’un espai 
del Refugi d’Animals del Ripollès per a l’acollida de gats abandonats. 

9.2. Aprovació del conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i l'Associació Animals Vida Digna per tenir cura dels gossos del Refugi 
d'Animals del Ripollès. 

9.3. Proposta d'imposició de multa a l'empresa SASL per incompliment contractual 
10. Informació de Presidència i Gerència. 
11. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 16 de febrer de 2015 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI TIPUS DE COL·LAB ORACIÓ 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I E L CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA (CN/1920) 
 
Per Decret de Presidència de data 10 de desembre de 2012 i ratificat per acord de Consell 
de Govern de 18 de desembre de 2012, es va aprovar el conveni tipus de col· laboració 
interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès per al 
desenvolupament del programa de teleassistència. 
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La clàusula 16 d’aquest conveni especifica que la seva vigència finalitza el 31 de març de 
2015 i autoritza a prorrogar-lo per anys naturals, amb el requisit que hi hagi un acord 
exprés entre les parts. 
 
Vista la minuta de pròrroga del conveni que especifica que, d’acord amb el que preveu el 
contracte administratiu de Servei Local de Teleassistència als 220 municipis de les 
comarques de Girona, es prorrogarà fins al 16 d’abril de 2017; 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció;  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga fins al 16 d’abril de 2017 del conveni tipus de col· laboració 
interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès per al 
desenvolupament del programa de teleassistència (CN/1920), en tots els seus termes, i 
amb el benentès que tots els drets i obligacions que es deriven d’aquesta pròrroga per al 
Consell Comarcal del Ripollès, seran assumides i gestionades pel Consorci de Benestar 
Social del Ripollès, en tant que mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal, en 
matèria de serveis socials. 
 
Aquesta pròrroga comportarà, també, la modificació del segon paràgraf del pacte setzè 
del conveni, que tindrà la redacció següent: 
 
“16.2. Transcorregut aquest termini es prorrogarà per mutu acord i de forma expressa, 
fins el 16 d’abril de 2017, sempre que existeixi crèdit pressupostari per als exercicis 
corresponents”. 
 
Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Girona, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia de la pròrroga del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABO RACIÓ 
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE RIPOLL I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, PER A LA GESTIÓ D E 
L’OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS 
 
En data 2 de setembre de 2014, el Consell de Govern va aprovar el conveni de 
col· laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar 
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Social i Família, l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la 
gestió de l’Oficina Jove del Ripollès, el qual es va signar en data 3 de setembre de 2014. 
 
El pacte quinzè d’aquest conveni establia que la seva vigència finalitzava el dia 31 de 
desembre de 2014 i que es podia prorrogar, previ acord exprés de les parts, un any més. 
 
Vista la minuta de l’addenda de pròrroga del conveni, que alhora comporta la modificació 
dels pactes segon i dotzè, i vist l’informe favorable d’Intervenció;  
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció;  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de 
Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió de l’Oficina Jove del Ripollès 
fins al 31 de desembre de 2015, en tots els seus termes. 
 
Segon. Aquesta pròrroga comporta alhora la modificació del pacte segon del conveni, que 
tindrà la redacció següent: 
 
"1. L’Oficina Jove s’ubica al c/ de les Vinyes, 25-27, de Ripoll, propietat de l’Ajuntament 
de Ripoll. 
 
2. La categoria professional i titulació del personal per als serveis oferts per l’Oficina es 
regeix per allò establert a la normativa vigent sobre Serveis d’Informació Juvenil a 
Catalunya. 
 
3. Pel que fa als horaris de prestació dels serveis, les parts signatàries es comprometen a 
garantir un horari d’atenció al públic d’un mínim de 24 hores setmanals, les quals han 
de ser presencials i han d’estar distribuïdes entre matins i tardes. 
 
4. Pel que fa a la distribució d’horaris, les parts signatàries es comprometen a garantir 
que els i les professionals de l’Oficina tindran una dedicació mínima del 40% de la seva 
jornada laboral a tasques internes (com són reunions de coordinació amb els agents 
implicats, treball col·laboratiu, preparació de material informatiu, dinamització i difusió 
del servei, etc.). 
 
5. El personal de l’Oficina desenvolupa, en l’àmbit territorial de referència d’aquesta, 
accions descentralitzades en informació juvenil (com són canals de comunicació, accions 
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formatives, producció, tractament, elaboració i edició de material informatiu d’abast 
comarcal, treball col·laboratiu, protocols d’atenció i derivació, etc.). 
 
6. El Consell Gestor serà l’encarregat d’establir els horaris d’atenció al públic i del 
personal tècnic de l’Oficina Jove, així com de definir les tasques a realitzar per aquest 
personal. 
 
7. L’àmbit d’actuació de l’Oficina Jove serà la comarca del Ripollès. 
 
9. L’Oficina Jove ha de garantir, entre els seus serveis, la informació i l’acompanyament 
dels i les joves en la Garantia Juvenil." 
 
Tercer. Aquesta pròrroga comporta alhora la modificació del pacte dotzè, que queda 
redactat de la següent manera: 
 
"En cas de ser necessari fer tractament de dades per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, i en el cas concret del fitxer de 
demandants d’ocupació, del qual és responsable el Servei d’Ocupació de Catalunya, i 
que es gestiona a través dels portals Galileu i Feina Activa, les parts es comprometen a 
respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de 
caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament que la desplega 
(RLOPD), aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre." 
 
Quart. Notificar el present acord al Departament de Benestar Social i Família i a 
l'Ajuntament de Ripoll, per a l’efecte corresponent. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la subàrea de Joventut de la 
corporació, juntament amb una còpia de l’addenda de pròrroga del conveni. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOL LÈS PER 
A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS, I PER 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, ACCIÓ SOCIA L, 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ANY 2015 
 
Vist el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Girona pel qual s’atorga suport 
econòmic al Consell Comarcal del Ripollès per al finançament de diversos serveis que es 
presten a la comarca: assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 
municipis, i per actuacions en matèria de salut pública, transport escolar, acció social i 
promoció econòmica per a l’any 2015; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni a concertar amb la Diputació de Girona per a la 
prestació general d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, 
i també per diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida d’animals 
domèstics, fonts naturals, etc), transport escolar, acció social i promoció econòmica, per 
al període de gener a desembre de 2015, d’acord amb la minuta enviada. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIBE S DE 
FRESER I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE SUPORT A LA SECRETARIA I ASSESSORAMENT JURÍDIC 
EN EXPEDIENTS URBANÍSTICS 
 
Vista la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal 
del Ripollès, per a la prestació del servei de suport a la Secretaria i assessorament jurídic 
en expedients urbanístics; 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la prestació del servei de suport a la Secretaria i assessorament jurídic 
en expedients urbanístics. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser, per a l’efecte 
corresponent. 
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Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura de l’addenda i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ PER CÀRRECS A  31-12-2014 
 
Vist el compte de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 2014, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el compte definitiu de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 2014 
per un import de 6.119,56 euros.  
 
Segon. Donar compte d'aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès, així com a la Intervenció del Consell Comarcal, per a l'efecte corresponent. 
 
 
7. PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SAN CIONADOR 
31/2014 INCOAT A CRR CONCESSIONÀRIA DE LA RUTA 19 EE-RIPOLL DE 
TRANSPORT ESCOLAR 

 
Vista la proposta d'acord de resolució, emès per la instructora de l'expedient 31/2014, en 
data 13 de febrer de 2015, que tot seguit es transcriu: 
 
"1.- SERVEI  
Transport Escolar. Ruta 19 EE Ripoll. 
2.- FETS IMPUTATS 
El dia 22 d’octubre de 2014, CRR va lliurar al Consell Comarcal la documentació 
corresponent al vehicle amb matrícula 5866 GXF, adscrit a la Ruta 19 de transport 
escolar. D’aquesta documentació se’n desprèn que l’entitat CRR (d’ara en endavant, 
interessat), concessionària del servei de transport escolar, ha incorregut en la infracció 
de no estar al corrent de la revisió de la ITV, tipificada a la clàusula 22.4.A.a.14 dels 
Plecs reguladors de la contractació del servei públic de transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès (d’ara en endavant, plecs reguladors). 
3.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
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Per a la tramitació del procediment sancionador i els principis que l’informen, és 
aplicable el Títol IX, articles 127 a 138, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú i el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat, que és d’aplicació supletòria als ens locals. 
Per Decret de la Presidència del Consell Comarcal de data 25 de novembre de 2014, es 
va incoar el procediment sancionador contra l'interessat per tal de determinar la  
responsabilitat administrativa en què hagués pogut incórrer per la suposada infracció 
detallada als plecs reguladors. 
El dia 27 de novembre de 2014, la instructora de l’expedient va formular el corresponent 
plec de càrrecs.. El dia 10 de desembre,  va rebre la notificació de la incoació de 
l’expedient i del plec de càrrecs. 
El dia 19 de desembre de 2014, l’interessat va presentar un escrit d’al·legacions. 
En dia 13 de gener de 2015, la instructora va formular la corresponent proposta de 
resolució que es va notificar a l’interessat en data 20 de gener de 2015. 
L’interessat, dins el termini establert, no ha presentat al·legacions contra la proposta de 
resolució. Així doncs, la proposta de resolució del dia 13 de gener de 2015 no ha estat 
alterada.  
4.- RESPOSTA DE L’INTERESSAT AL PLEC DE CÀRRECS 
En data 19 de desembre de 2014, l’interessat, dins del termini d’al·legacions, presenta un 
escrit (RE 2482) en el qual sol·licita que s’apliqui la sanció prevista a la clàusula 
22.4.b.a.3 consistent en la separació definitiva del servei del responsable directe de la 
infracció. La sol·licitud es basa en els fets següents: 
-La situació es produeix per un error de la persona responsable del control i supervisió 
del vehicles. 
- La infracció té una durada inferior als 30 dies. 
- El reconeixement de la responsabilitat i la predisposició a la col·laboració. 
- La manca de reiteració de la infracció. 
- L’incompliment no ha suposat cap perjudici per als usuaris ni pel Consell. 
- La satisfacció dels usuaris pel servei prestat. 
- El compromís de designar al vicepresident de l’entitat com a nou responsable del 
servei. 
- El greuge que provocaria la imposició d’una sanció econòmica per una entitat de caire 
benèfic i social. 
5.- VALORACIÓ JURÍDICA I CONTESTACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES 
L’interessat reconeix explícitament la comissió de la infracció i només exposa motius que 
podrien justificar la imposició de la sanció en el grau més baix. Així doncs, si és el cas, 
aquestes circumstàncies s’hauran de tenir en compte en l’apartat 8.2 (Fonament de la 
proposta de sanció).  
6.- PRÀCTICA DE PROVA 
L’interessat no sol·licita pràctica de proves. El Consell Comarcal tampoc ho considera 
necessari. 
7.- FET ACREDITAT 
No estar al corrent de la revisió de la ITV des de l’inici del curs fins al dia 14.10.2014. 
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8.- TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I FONAMENT DE LA PR OPOSTA DE 
SANCIÓ 
L’article 196.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
disposa que els plecs o el document contractual poden preveure penalitats per al cas del 
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte. Aquestes penalitats han de 
ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment. 
La clàusula 22.4 dels plecs reguladors estableix el règim d’infraccions i sancions. 
8.1.- Tipificació de la infracció 
Infracció molt greu de conformitat amb allò que disposa la clàusula 22.4.A.a.14, dels 
plecs reguladors.  
8.2.- Fonament  de la proposta de sanció  
De conformitat amb la Clàusula 22.4.B.a, a les infraccions molt greus se’ls poden 
aplicar les següents sancions: 

1. Rescissió del contracte 
2. Penalització per la quantia equivalent a la compresa entre un mes i mig i tres 

mesos de facturació (sense IVA) de la ruta. 
3. Separació definitiva del servei del responsable directe de la infracció. 
Totes aquestes sancions són compatibles entre sí. 

Tot i que la infracció no ha estat puntual -s’ha perllongat gairebé durant un mes-, tenint 
en compte que és la primera vegada que es detecta i que no s’han causat perjudicis als 
usuaris, es considera excessiva la rescissió contractual. Pel que fa a la possibilitat de la 
separació definitiva del servei de la persona responsable directa de la infracció no és 
adient perquè no es tracta de cap persona directament vinculada al servei (conductor i 
monitor). D’altra banda seria excessiva la separació definitiva quan, a més de no 
tractar-se d’una persona directament vinculada al servei, és la primera vegada que es 
detecta l’error. Pel que fa a la penalització econòmica, que és la sanció considerada més 
adequada, tenint en compte el que s’al·lega i que és el primer expedient sancionador 
incoat contra l’interessat, es considera procedent aplicar la penalització en el grau més 
baix, és a dir, per una quantia equivalent a un mes i mig de facturació, sense IVA, de la 
ruta. 
8.3.- Pagament  de la sanció 
L’article 196.8 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix que les penalitats que s’imposin s’han de fer efectives mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
contractista.  
9. ÒRGAN COMPETENT 
L’article 196.8 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix que les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació. 
En virtut de la delegació de competències efectuada per acord de Ple del dia 19 de juliol 
de 2011, publicat al BOP de Girona número 144 del dia 29 de juliol de 2011, l’òrgan 
competent per a la contractació és el Consell de Govern. Aquesta delegació també 
comprèn la tramitació dels procediments sancionadors i la imposició de les penalitats 
que se’n derivin.  
10.- JUSTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
Del previst a l’apartat 8 d’aquesta proposta, en resultaria l’aplicació d’una sanció de 
dos mil set-cents tres euros amb trenta-tres cèntims (2.703,33 €). 
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La sanció econòmica s’ajusta a les previsions de l’Informe tècnic justificatiu del règim 
d’infraccions i sancions del transport escolar de data 8 de març de 2010, que consta a 
l’expedient general de contractació, el qual determina que, a efectes de la imposició de 
possibles sancions, el pressupost del contracte és el previst pel curs 2010-2011, primer 
any de la contractació, multiplicat pels deu anys inicialment previstos de vigència del 
contracte. Es constata doncs que la sanció econòmica màxima prevista en els plecs és del 
3% del contracte, per sota doncs del 10% que disposa l’article 196.1 de la Llei 30/2007, 
de contractes del sector públic. 
No obstant, en la interpretació més favorable a l’interessat, avalada pel fet de tractar-se 
del primer expedient sancionador que se li incoa, en lloc de partir del pressupost del 
contracte que fixa l’Informe tècnic justificatiu del règim d’infraccions i sancions del 
transport escolar de data 8 de març de 2010, pel límit del 10% per a la imposició de 
sancions contractuals, es parteix del pressupost pel curs 2014-2015.  
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern, l’adopció dels ACORDS següents: 
Primer.-Imposar una sanció de mil vuit-cents vint-i- dos euros amb vint-i-dos cèntims 
(1.822,22 €) a l’entitat CRR, concessionària de la Ruta 19 EE Ripoll de transport 
escolar. Aquesta quantitat es correspon al 10% del pressupost total del curs 2014 – 2015. 
Segon.- Comunicar aquest acord a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat CRR." 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al· legacions presentades per CRR, en relació a la proposta de 
resolució de data 13 de gener de 2015, dictada en l'expedient sancionador 31/2014, pels 
motius que s'exposen en aquest acord. 
 
Segon.- Imposar una sanció de mil vuit-cents vint-i-dos euros amb vint-i-dos cèntims 
(1.822,22 €) a l’entitat CRR, concessionària de la Ruta 19 EE Ripoll de transport escolar. 
Aquesta quantitat es correspon al 10% del pressupost total del curs 2014 – 2015. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat CRR. 
 
 
8. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
8.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
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12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
Es proposa al Consell de Govern l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, amb 
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TEISA 
Transport demanda Vallfogona, mes 
de gener 

ADO 2.392,85 

TEISA 
Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes de gener 

ADO 2.239,05 

TEISA 
Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de gener 

ADO 890,95 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de gener 

ADO 189,23 

LA TEULERIA, SA 
Menjador escolar ZER Vall del Ter, 
mes de gener 

ADO 1.905,26 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
23.1.15 

ADO 1.018,90 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
28.1.15 

ADO 969,97 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
30.1.15 

ADO 943,57 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
gener 

ADO 36.825,09 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
gener 

ADO 41.539,39 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de gener 

ADO 13.354,17 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de gener 

ADO 3.698,13 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
gener 

ADO 1.028,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
gener 

ADO 596,75 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
gener 

ADO 2.764,49 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
gener 

ADO 729,74 



 12 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de gener 

ADO 9.144,55 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de gener 

ADO 7.766,78 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
26.1.15 

ADO 981,62 

ECOIMSA Tractament i transport lixiviats 2.2.15 ADO 974,63 

ECOIMSA Tractament i transport lixiviats 4.2.15 ADO 778,93 

ECOIMSA Tractament i transport lixiviats 5.2.15 ADO 962,20 

ECOIMSA Tractament i transport lixiviats 6.2.15 ADO 1.037,54 

ECOIMSA Tractament i transport lixiviats 9.2.15 ADO 904,13 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
12.2.15 

ADO 1.023,73 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15.2.15 

ADO 1.011,01 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15.2.15 

ADO 971,74 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
16.2.15 

ADO 909,57 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
18.2.15 

ADO 954,60 

HOSTESA 
Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes de gener 

ADO 4.405,53 

HOSTESA 
Monitoratge Mare de Déu de Núria, 
mes de gener 

ADO 2.338,15 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes de gener O 1.982,44 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll, mes de 
gener 

O 7.933,40 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes de gener O 2.196,88 

HOSTESA 
Monitoratge ZER Vall del Ter, mes 
de gener 

O 2.756,40 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
 



 13 

9. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
9.1. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONV ENI  
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’ASSOCIAC IÓ 
ANIMALS VIDA DIGNA D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’UN ESPAI D EL REFUGI 
D’ANIMALS DEL RIPOLLÈS PER A L’ACOLLIDA DE GATS ABA NDONATS 
 
En data 7 d'abril de 2014 el Consell Comarcal del Ripollès i l'Associació Animals Vida 
Digna van subscriure un conveni pel qual s'autoritzava l'associació a utilitzar l'espai del 
Refugi d'Animals del Ripollès grafiat en el plànol adjunt al mateix conveni, per a 
l'acollida i cura dels gats abandonats a la comarca del Ripollès. 
 
El pacte segon d’aquest conveni preveia que l'Associació havia d'accedir al Refugi a 
través de l'escala que es grafiava en el plànol adjunt. 
 
Vista la minuta d’addenda de modificació del conveni signat en data 7 d’abril de 2014, 
entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'Associació Animals Vida Digna, que comporta 
la modificació del pacte segon; 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció;  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de modificació del conveni subscrit en data 7 d’abril de 2014,  
entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Associació Animals Vida Digna d’autorització 
d’ús  d’un espai del Refugi d’Animals del Ripollès per a l’acollida de gats abandonats. 
 
Segon. Aquesta addenda comporta la modificació del pacte segon del conveni, que tindrà 
la redacció següent: 
 
“L'Associació haurà d'accedir per la porta principal al Refugi d'Animals del Ripollès, en 
l'horari coincident amb el d'atenció al públic. 
 
L'accés per l'escala grafiada en el plànol adjunt al conveni subscrit en data 7 d'abril de 
2014, es farà sota la seva la seva responsabilitat i  a compte i risc de l'Associació.” 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Associació Animals Vida Digna, a l’efecte 
corresponent. 
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Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal de la corporació, juntament amb una còpia de l’addenda de 
modificació del conveni. 
 
Cinquè. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura de l’addenda. 
 
 
9.2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE E L 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L'ASSOCIACIÓ ANIMAL S VIDA 
DIGNA PER TENIR CURA DELS GOSSOS DEL REFUGI D'ANIMA LS DEL 
RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Associació 
Animals Vida Digna, per a tenir cura i complementar les atencions diàries que precisen 
els gossos del Refugi d’Animals del Ripollès; 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció;  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Associació Animals Vida Digna per a tenir cura i complementar les atencions diàries 
que precisen els gossos del Refugi d’Animals del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació Animals Vida Digna, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal de la corporació, juntament amb una còpia del conveni. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura del conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
 
 
9.3. PROPOSTA D'IMPOSICIÓ DE MULTA A L'EMPRESA SASL  PER 
INCOMPLIMENT CONTRACTUAL 
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Antecedents de fet: 
 
1.- Per acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 16 de febrer de 
2015, es va acordar resoldre el contracte del servei per a la recollida dels gossos 
abandonats al Ripollès, que havia estat subscrit en data 7 d'abril de 2014 amb l'empresa 
SASL. 
 
La resolució del contracte havia de tenir efectes a partir del dia 2 de març de 2015. 
 
2. En data 19 de febrer de 2015, la cap de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal va cotejar la documentació facilitada pel veterinari contractat per SASL, amb 
les fitxes d'adopció de què disposava el Consell Comarcal i va comprovar que l'empresa 
SASL havia lliurat un total de 11 gossos sense esterilitzar, mentre que a les fitxes 
d'adopció constava que s'havien esterilitzat. 
 
En la valoració d'aquest fet s'ha de tenir present l'elevat nombre de gossos amb els quals 
s'ha incorregut amb aquesta infracció, així com la possible reclamació dels propietaris 
d'aquests gossos i el falsejament de dades a les fitxes facilitades al Consell Comarcal.  
 
3. En data 20 de febrer de 2015, personal del Consell Comarcal va efectuar visita a les 
instal· lacions del Refugi d'Animals del Ripollès per elaborar les noves fitxes 
identificatives dels gossos per col· locar als boxs, i van constatar que els boxs i els gossos 
presentaven un estat higiènic deficient. 
 
En data 22 de febrer de 2015, es té coneixement que l'empresa SASL, en tot el diumenge 
no va prestar el servei al Refugi d'Animals del Ripollès, amb la qual cosa els gossos no 
van menjar, no van poder sortir dels boxs i, a més, no es va efectuar el servei de neteja. 
 
A fi de contrastar aquesta informació, el dia 23 de febrer, l'encarregat del manteniment 
del Consell Comarcal i una auxiliar administratiu de la corporació han anat al Refugi per 
comprovar l'estat dels gossos i els han facilitat menjar. Han comprovat que els gossos 
estaven afamats, amb els toldos dels boxs baixats des del dissabte dia 21 i que l'estat 
higiènic de les instal· lacions era deplorable. 
 
També han pogut constatar que l'encarregat de l'empresa SASL, no ha començat a l'hora 
fixada al Refugi, ja que a les 10.28 h encara no hi havia arribat. 
 
El personal del Consell ha anat a Ripoll per canviar-se i tornar a anar al Refugi a fer les 
tasques de neteja, quan la presidenta de l'Associació Animals Vida Digna ha informat al 
Consell  Comarcal del fet que l'encarregat d'SASL, havia anat al Refugi per fer la seva 
feina. 
 
Durant tot el matí del dia 23 de febrer, des de les 8 hores fins a les 11 hores el president, 
gerent i secretària del Consell Comarcal han estat trucant al senyor RV, AB i AB per 
demanar-los explicacions i assegurar que efectuarien el servei, sense que hagin atès cap 
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de les trucades en el seu moment, ni les hagin contestat amb posterioritat, fins a les 14 
hores. 
 
Aquest informe conclou que l'empresa SASL, ha incorregut en la comissió de les 
infraccions contractuals següents: 
 
 

PLEC / 
CLÀUSULA DESCRIPCIÓ INFRACCIÓ 

CLASSIFICIÓ 
INFRACCIÓ 

9.2.a) 
Facilitar una alimentació equilibrada i en 
quantitat suficient per mantenir uns bons 

nivells de nutrició i salut.  
Lleu 

9.2.b) 

Garantir-ne la salut i benestar mitjançant 
el seu manteniment en condicions 

higienicosanitàries adequades a la seva 
espècie. 

Lleu 

9.3.1.a) 

Tenir els allotjaments dels gossos 
degudament nets i desinfectats. Retirar 

els excrements i els orins de forma 
quotidiana. 

Lleu 

9.4.1.b) 

Amb caràcter previ al seu lliurament és 
obligatòria  la col· locació d'un microxip, 

l'esterilització, la desparasitació i la 
vacunació. 

Molt greu 

 
De conformitat amb la clàusula 29.2 del plec regulador de la contractació, a les 
infraccions lleus els pot correspondre la sanció de l'advertiment formal i /o una multa de 
100 a 500 euros, en el cas de les infraccions greus la sanció a aplicar és de multa de 1.501 
a 2.500 euros i/o resolució del contracte i en el cas de les infraccions molt greus, la sanció 
és de 1.501 a 2.500 euros. 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.-  Els fets dels quals és responsable directa l’empresa SASL, que són constitutius 
d’infracció, així com les sancions que es considera procedent aplicar, són les següents: 
 
- Per la infracció lleu continguda a la clàusula 9.2.a), consistent en no facilitar una 
alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i 
salut, es proposa imposar una multa de 100 euros, en tenir en consideració que és la 
primera vegada que es constata la comissió d'aquesta infracció. 
 
- Per la infracció lleu continguda a la clàusula 9.2.b), consistent en garantir la salut i el 
benestar dels gossos mitjançant el seu manteniment en condicions higienicosanitàries 
adequades a la seva espècie, es proposa imposar una multa de 100 euros, en tenir en 
consideració que és la primera vegada que es constata la comissió d'aquesta infracció. 
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- Per la infracció lleu continguda a la clàusula 9.3.1.a), consistent en no tenir els 
allotjaments dels gossos degudament nets i desinfectats i en no haver retirat els 
excrements i els orins de forma quotidiana, es proposa imposar una multa de 100 euros, 
en tenir en consideració que és la primera vegada que es constata la comissió d'aquesta 
infracció, si bé es tracta d'una infracció reiterada, ja que l'estat higiènic deficient es va 
constatar el dia 20 de febrer i l'estat era pitjor el dia 23 de febrer. 
 
- Per la infracció molt greu continguda a la clàusula 9.4.1.b), consistent en no haver 
esterilitzat un total de 11 gossos amb caràcter previ a la seva adopció, es proposa imposar 
una multa de 2.500 euros, en tenir en consideració l'elevat nombre de gossos amb els qual 
s'ha incorregut en la comissió d'aquesta infracció, en què alhora s'han falsejat dades de les 
fitxes d'adopció formalitzades que s'han lliurat al Consell Comarcal i, a més, no se sap si 
s'ha donat la informació real als adoptants o se'ls ha mentit. 
 
II. L'article 212 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP), disposa que els plecs o 
el document contractual podran preveure penalitats per al cas de v    compliment 
defectuós de la prestació o per al supòsit d'incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d'execució del contracte. Aquestes penalitats hauran de ser 
proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 
10% del pressupost del contracte. 
 
III.  De conformitat amb l'apartat 8 de l'article 212 del TRLCSP, les penalitats 
s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagi 
d'abonar al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués constituït, quan no  
puguin deduir-se de les esmentades certificacions. 
 
IV.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per a la interpretació, 
modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al contractista i, en el cas 
d'imposició de penalitats s'aplica el mateix procediment per analogia. 
 
V. L’òrgan competent per imposar aquestes penalitat és l'òrgan de contractant, el Consell 
de Govern per delegació del Ple en sessió celebrada en data de 19 de juliol de 2011 i 
publicat al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011. 
 
Vist el contingut dels informes tècnic i jurídic emesos. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Imposar a l'empresa SASL, una multa de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS € 
(2.800 €), per la comissió de les infraccions que es detallen al fonament de dret I. 
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Segon. Atorgar a l’empresa SASL, un període de 10 dies naturals, a comptar a partir de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord, per examinar l'expedient i formular les 
al· legacions que estimi pertinents . 
 
Tercer. Incautar la garantia definitiva prestada per l'empresa SASL, per respondre dels 
possibles perjudicis que es puguin  causar al Consell Comarcal com a conseqüència de les 
infraccions comeses i la imposició de les sancions que se'n deriven.  
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, a l’efecte oportú. 
 
 
10. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
No n’hi ha.  
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental,      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
 
          Miquel Rovira i Comas 
 


