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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 7/2015 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 21 d’abril de 2015 
Hora d’inici: 17:40 hores 
Hora d’acabament: 18:00 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
  • Sra. Paquita Pastoret Busquets 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos Sastre 
 
 
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 dels convenis entre els Ajuntaments de Queralbs i Planoles i el Consell 

Comarcal del Ripollès per a l’execució i finançament de les actuacions previstes en la 
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Memòria 2014, Adequació de senders dins l’EIN de les capçaleres del Ter i del 
Freser. 

3. Aprovació de les addendes 2015 als convenis entre els Ajuntaments de: Campelles, 
Gombrèn, Llanars, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Sant Joan de les Abadesses, 
Toses i Vilallonga de Ter; el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament per al manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia. 

4. Proposta d'acord de resolució de l'expedient sancionador 32/2014 incoat a CRR, 
concessionària de la Ruta 19 EE-Ripoll de transport escolar. 

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
5.1. Aprovació de factures. 

6. Mocions d'urgència. 
6.1. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 

de Ripoll per permetre l'ampliació dels estudis musicals dels alumnes i 
contribuir al finançament del funcionament general de l’Escola Comarcal de 
Música del Ripollès, curs 2015-2016. 

6.2. Proposta d'imposició de multa a l'empresa SASL per incompliment contractual. 
7. Informacions de Presidència i de Gerència. 
8. 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 7 d’abril de 2015 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DELS CONVENIS ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE  
QUERALBS I PLANOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOL LÈS PER 
A L’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS PREVIS TES EN LA 
MEMÒRIA 2014, ADEQUACIÓ DE SENDERS DINS L’EIN DE LE S 
CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER 
 
En data 27 de novembre de 2014, el director general del Medi Natural i Biodiversitat ha 
atorgat al Consell Comarcal del Ripollès una subvenció de 10.395 €, per dur a terme 
l'actuació "Memòria 2014. Adequació dels senders dins l'EIN de les capçaleres del Ter i 
del Freser", a l'empara de l'Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig. El cost total d'aquestes 
actuacions és de 14.850 €, sense IVA i de 17.968,50 €, IVA inclòs. 
 
Per resolució del director general del Medi Natural i Biodiversitat de data 10 d’abril de 
2015, s’ha atorgat al Consell Comarcal del Ripollès una pròrroga fins el 23 de juny de 
2015 per a l’execució i justificació d’aquesta actuació. 
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Vistes les minutes  de convenis entre els Ajuntaments de Queralbs i Planoles i el Consell 
Comarcal del Ripollès que regulen les obligacions que assumeix cada una de les parts per 
a l’execució i finançament de les actuacions previstes en la “Memòria 2014. Adequació 
dels senders dins l'EIN de les capçaleres del Ter i del Freser". 
 
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 els convenis a subscriure entre els Ajuntaments que es relacionen en la 
part expositiva d’aquest acord i el Consell Comarcal del Ripollès per a per a l’execució i 
finançament de les actuacions previstes en la “Memòria 2014. Adequació dels senders 
dins l'EIN de les capçaleres del Ter i del Freser".. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments corresponents a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president 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. 
 
Cinquè. L’efectivitat d’aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la 
Intervenció. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LES ADDENDES 2015 ALS CONVENIS ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE: CAMPELLES, GOMBRÈN, LLANARS, OGASSA , 
PARDINES, PLANOLES, QUERALBS, SANT JOAN DE LES ABADESSES, 
TOSES I VILALLONGA DE TER; EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER AL MANTE NIMENT 
DE LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA 
 
En data 22 de setembre de 2014 es van subscriure els Convenis entre tots els ajuntaments 
dels municipis de la comarca del Ripollès, el Consell Comarcal i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament, per al manteniment de la Xarxa de senders Itinerànnia.  
 
El Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aproven determinades mesures en relació 
amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, atorga al 
Consell Comarcal del Ripollès l'import de 20.870,80 €, per l'anualitat 2015, de la línia de 
despeses de reparacions, manteniment i conservació.  
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El Consorci Ripollès Desenvolupament va aprovar, el document "Manteniment de la 
xarxa de senders Itinerànnia Ripollès, categorització dels senders per prioritats i 
municipis, gestió del manteniment i finançament" -adjunt com a annex núm 2 al Conveni-
, que categoritza els senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del 
Ripollès en tres nivells de prioritat. Aquest document també conté el pressupost global, 
desglossat per partides, corresponent al manteniment dels 826 kms dels senders de la 
Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del Ripollès que és de 50.093,54 €/ 
l'any.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès destinarà l’import atorgat pel PUOSC a finançar el 
manteniment, la reposició de la senyalització vertical i el repintat de la senyalització 
horitzontal de tots els sender classificats com a prioritat 1. 
 
En data 27 de novembre de 2014, el director general del Medi Natural i Biodiversitat ha 
atorgat al Consell Comarcal del Ripollès, al Consorci Ripollès Desenvolupament i al 
Consorci dels Espais d'Interès Natural del Ripollès respectivament, una subvenció per dur 
a terme diferents actuacions als espais d'interès naturals dels municipis de Campelles, 
Gombrèn, Llanars, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Sant Joan de les Abadesses, 
Toses  i Vilallonga de Ter, a l'empara de l'Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig. 
Aquestes subvencions permetran dur a terme les obres de manteniment, la reposició de la 
senyalització vertical i el repintat de la senyalització horitzontal dels senders classificats 
com a prioritats 2 i 3 d'aquests municipis. Les condicions per a l'execució d'aquestes 
actuacions i per regular els drets i obligacions que competen al Consell Comarcal, al 
Consorci Ripollès Desenvolupament i al CEINR, per una banda, i als municipis 
esmentats, per l'altra, es regularan als corresponents convenis. 
 
Vistes les minutes d’addendes de convenis entre els Ajuntaments de Campelles, 
Gombrèn, Llanars, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Sant Joan de les Abadesses, 
Toses i Vilallonga de Ter; el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament, que regulen les obligacions que assumeix cada una de les parts per al 
manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia, anualitat 2015; 
 
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 conveni de 
col· laboració i cooperació amb les altres administracions i entitats, 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 les addendes de convenis a subscriure entre els Ajuntaments que es 
relacionen en la part expositiva d’aquest acord, el Consell Comarcal del Ripollès i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament per al manteniment de la xarxa de senders 
Itinerànnia, anualitat 2015. 
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Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments corresponents i al Consorci Ripollès 
Desenvolupament, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia de cadascuna de les 
minutes dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per la signatura 
dels convenis. 
 
 
4. PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SAN CIONADOR 
32/2014 INCOAT A CRR CONCESSIONÀRIA DE LA RUTA 19 EE-RIPOLL DE 
TRANSPORT ESCOLAR 
 
En data 31 de març de 2015, la instructora de l’expedient 32/2014, ha emès la proposta 
d’acord de resolució que tot seguit es transcriu: 
 
“1.- SERVEI  
Transport Escolar. Ruta 19 EE Ripoll. 
2.- FETS IMPUTATS: 
En la inspecció del servei de transport escolar de la Ruta 19 EE Ripoll – Ripoll, expedició <5>, 
realitzada el dia 7 de novembre de 2014, es va detectar que l’entitat CRR (d’ara en endavant, 
l’interessat) va cometre la infracció de no disposar de llibre de reclamacions. 
La manca de llibre de reclamacions està tipificada com infracció greu a la clàusula 22.4.A.b.7 del 
Plec regulador de la contractació del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès (d’ara en endavant, plec de condicions). 
3.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
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 16 de desembre 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 al plec de condicions. 
El dia 18 de desembre de 2014, la instructora de l’expedient va formular el corresponent plec de 
càrrecs. El dia 20 de gener de 2015, l’interessat va rebre la notificació de la incoació de l’expedient i 
del plec de càrrecs. 
El dia 29 de gener de 2015, l’interessat va presentar un escrit d’al·legacions. 
En dia 20 de febrer de 2015, la instructora va formular la corresponent proposta de resolució que es 
va notificar a l’interessat el dia 4 de març 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 20 de febrer de 2015 no ha estat alterada.  
4.- RESPOSTA DE L’INTERESSAT AL PLEC DE CÀRRECS 
En data 29 de gener de 2015, l’interessat, dins del termini d’al·legacions, presenta un escrit (RE 125) 
en el qual sol·licita el sobreseïment de l’expedient i la no aplicació de la sanció. També demana que 
es valori la creació d’una comissió paritària de seguiment del servei com una via prèvia a l’aplicació 
del règim sancionador. La sol·licitud es basa en els arguments següents: 

1. L’ús del llibre de reclamacions en el transport de viatgers només és obligatori pels vehicles 
que han de disposar de tarja de transport públic de viatgers. 
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2. CRR està conceptuada com transport privat complementari i per tant no li és exigible 
legalment disposar de llibre de reclamacions. 

3. La clàusula 12.1.f. del plec de condicions estableix que l’adjudicatari, per poder formalitzar 
el contracte, haurà d’aportar la documentació tècnica preceptiva dels vehicles i el permís de 
circulació. Així, no essent preceptiu per CRR el disposar del llibre de reclamacions, no n’ha 
de disposar ni li és aplicable la clàusula 22 del plec de condicions. 

4. Per a la formalització del contracte, CRR no va aportar el llibre de reclamacions ni el 
Consell Comarcal li va exigir.  

5. Es podria preveure un altre sistema de presentació de queixes dels usuaris però no és 
correcte que s’obri un expedient sancionador. 

6. S’han incoat, en menys d’un mes, dos expedients sancionadors. La voluntat de CRR és donar 
un bon servei i, per tant, seria més oportú crear una comissió paritària per parlar de les 
mancances en la prestació del servei, amb caràcter previ a l’aplicació del règim 
sancionador. 

7. Se sol·licitarà als Serveis Territorials de Transports de la Generalitat a Girona que 
expedeixin un llibre de reclamacions per aquesta ruta de transport escolar.    

5.- VALORACIÓ JURÍDICA I CONTESTACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
Al·legacions 1 i 2 
L’interessat reconeix el fet de no disposar de llibre de reclamacions però al·lega que, per la manca 
d’obligatorietat legal de disposar-ne, no constitueix cap infracció. 
En aquest sentit, cal tenir present que, al marge de l’obligatorietat normativa, existeix 
l’obligatorietat contractual. Així, la clàusula 14.1.i) del plec de condicions estableix que el 
contractista, durant tota la vigència del contracte, no pot incórrer en cap dels supòsits d’infracció 
previstos a la clàusula 22.4 i, per tant, tampoc en la prevista en l’apartat A.b.7 (manca de llibre de 
reclamacions). 
Tanmateix, és molt discutible la manca d’obligatorietat normativa de disposar de llibre de 
reclamacions. Així, l’article 47.1 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, sobre regulació del transport de 
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor estableix que totes les empreses concessionàries 
o els titulars dels serveis a què fa referència aquesta Llei han de tenir a disposició dels usuaris un 
llibre de reclamacions, visat i foliat per l’Administració, en el qual s’han de fer constar totes les 
reclamacions, les queixes i les observacions que es formulin en relació amb els serveis. 
Pel que fa a la referència a la disposició addicional onzena de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, 
d’Ordenació del Transport Terrestre, per considerar el transport escolar realitzat per CRR com a 
transport privat complementari, és prou clar que no s’ajusta a cap dels supòsits que s’hi contemplen, 
que tots són de l’àmbit sanitari. A més, l’article 3.1.1. de la Llei 12/1987, estableix que tenen la 
consideració de (transport) públics els que es realitzen, per compte d’altri (en aquest cas, el Consell 
Comarcal) i mitjançant un  preu o una retribució, persones físiques o jurídiques dedicades 
professionalment al transport, encara que els facin empreses privades. 
 Al·legacions 3, 4 i 5 
L’interessat encaixa l’obligatorietat de disposar de llibre de reclamacions en la clàusula 12 del plec 
de condicions, Obligacions exigibles al contractista per a la formalització del contracte, en lloc de 
fer-ho en la clàusula 14.1, Obligacions del contractista durant tota la vigència del contracte.  
Resulta evident, tant per la literalitat del plec de condicions com per la funció pròpia d’un llibre de 
reclamacions, que aquesta no és una obligació puntual sinó que perdura durant tota la vigència del 
contracte. 
Al·legació 5 
L’interessat manifesta la seva predisposició a articular un nou sistema de presentació de queixes per 
part de l’usuari. 
Més enllà de sistemes complementaris de millora de qualitat i control del servei que l’òrgan 
competent del Consell Comarcal pugui adoptar, unilateralment o d’acord amb l’adjudicatari del 
servei, les obligacions contemplades en el plec de condicions vinculen al contractista. 
 



 7 

Al·legació 6  
L’interessat demana que s’articuli un mecanisme per tal que, amb caràcter previ a la incoació d’un 
expedient sancionador, s’informi al presumpte infractor de les deficiències detectades. Per tal de 
donar compliment a aquesta proposta demana la creació d’una comissió paritària. També manifesta 
que, en menys d’un mes, s’han incoat dos expedients sancionadors contra l’entitat que presideix. 
És evident que hi ha la demanda per part de l’interessat de poder donar la seva versió arran de les 
deficiències detectades en la prestació del servei. Aquest és un dret que garanteix àmpliament el 
procediment sancionador; cal recordar que la incoació de l’expedient té per objecte determinar la  
responsabilitat administrativa en què s’hagi pogut incórrer per la suposada infracció, en cap cas 
pressuposa la imposició d’una sanció. 
D’altra banda, no sembla adequat que en una eventual comissió que es creés, la composició fos 
paritària; no tindria cap sentit que, en la determinació prèvia de l’avaluació de la deficiència, el pes 
l’administració contractant fos el mateix que el del  presumpte infractor. 
Finalment, la incoació de dos expedients sancionadors en poc temps simplement pot denotar falta de 
la cura suficient en l’atenció de determinades obligacions contractuals. No obstant, cal considerar 
que la reiteració en la comissió d’infraccions no es produeix  si no hi ha resolució ferma. 
Al·legació 7  
L’interessat manifesta la seva voluntat de disposar de llibre de reclamacions per la ruta de transport 
escolar, expedit pels Serveis Territorials de Transports de la Generalitat a Girona. 
Aquesta circumstància en cap cas fa desaparèixer l’existència de la infracció. En tot cas pot 
prendre’s en consideració pel que fa a la graduació de la sanció. 
Circumstàncies concurrents 
Tot i que l’interessat només hagi presentat al·legacions en defensa del sobreseïment de l’expedient en 
base a la inexistència de la infracció i, en cap cas, hagi manifestat que puguin concórrer 
circumstàncies en favor d’una tipificació diferent de la infracció, es considera que es poden prendre 
en consideració les següents: 

1. L’alumnat usuari d’aquest servei disposa d’altres sistemes de més fàcil accés (comunicació 
verbal al personal docent del centre receptor i als pares/mares) per plantejar eventuals 
queixes. 

2. La comunicació dels pares i mares de l’alumnat amb el centre escolar receptor (Ramon 
Suriñach) és molt més sovintejada i detallada que en una escola ordinària. Aquest fet permet 
que, mitjançant la Direcció de l’escola, es pugui tenir coneixement de les incidències en un 
termini molt reduït. 

3. El temps de la ruta en relació al seu quilometratge és més alt que en les rutes ordinàries. 
Aquest fet permet poder-se ajustar molt més a l’especificitat i a les necessitats de cada 
alumne/a. Lògicament, aquest fet contribueix a què les reclamacions encara esdevinguin més 
excepcionals del que és habitual. 

4. L’interessat té previst disposar, en breu, del llibre de reclamacions.    
6.- PRÀCTICA DE PROVA 
L’interessat no sol·licita pràctica de proves. El Consell Comarcal tampoc ho considera necessari. 
7.- FET ACREDITAT 
No disposar del llibre de reclamacions. 
8.- TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I FONAMENT DE LA PROPOSTA DE SANCIÓ 
8.1.- Tipificació de la infracció 
Infracció greu de conformitat amb allò que disposa la clàusula 22.4.A.b.7, del plec de condicions: 
manca de llibre de reclamacions. 
Infracció lleu de conformitat amb allò que disposa la clàusula 22.4.A.c.6, del plec de condicions: 
cometre infraccions greus que, per la seva naturalesa i circumstàncies concurrents, no siguin 
considerades com a greus. 
8.2.- Fonament  de la proposta de sanció  
En atenció a les circumstàncies concurrents que consten a l’apartat 5, per a la tipificació de la 
infracció, es considera d’aplicació preferent la clàusula 22.4.A.c.6 (infraccions lleus). 
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De conformitat amb la Clàusula 22.4.B.c, a les infraccions lleus se’ls poden aplicar les sancions 
següents: 

1. Advertiment formal. 
2. Penalització per la quantia màxima equivalent a mig mes de la facturació (sense IVA) de la 

ruta. En aquest cas en resulta una quantia màxima de nou-cents onze euros amb deu 
cèntims  (911,10 €). 

   Totes aquestes sancions són compatibles entre sí. 
Quan una infracció greu, només per les circumstàncies concurrents, s’ha tipificat com a lleu en lloc 
de com a greu, no és pertinent aplicar únicament la sanció consistent en l’advertiment formal.  
En referència al grau de la sanció econòmica, quan no consta reincidència ni concurrència de 
circumstàncies agreujants, és pertinent aplicar-la en el grau més baix. I per les sancions lleus, el 
grau més baix és, precisament, l’absència de sanció. 
Així doncs, en coherència amb l’exposat en el dos paràgrafs precedents, es considera procedent 
aplicar únicament la sanció consistent en l’advertiment formal. 
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 8.2 d’aquesta proposta, en resulta l’aplicació d’una sanció consistent en 
l’advertiment formal. 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern, l’adopció dels ACORDS següents: 
Primer.-Imposar una sanció a l’entitat CRR, concessionària de la Ruta 19 EE Ripoll de transport 
escolar, consistent en l’advertiment formal per no disposar del llibre de reclamacions. 
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat CRR.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer.- Imposar una sanció a l’entitat CRR, concessionària de la Ruta 19 EE Ripoll de 
transport escolar, consistent en l’advertiment formal per no disposar del llibre de 
reclamacions. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat CRR. 
 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. 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 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
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competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
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) 

LA TEULERIA, SL 
Menjador ZER Vall del Ter, mes de 
març 

ADO 2.096,95 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
18.03.15 

ADO 1.066,45 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
27.03.15 

ADO 2.785,86 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
30.03.15 

ADO 944,02 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes de març ADO 118.536,51 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda març Ribes ADO 218,64 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de març ADO 22.553,31 

TEISA 
Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes de març 

ADO 2.725,80 

TEISA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de març 

ADO 318,23 

TEISA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de març 

ADO 206,28 

TEISA 
Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de març 

ADO 959,12 

TEISA 
Transport demanda Vallfogona, mes 
de març 

ADO 3.236,84 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de març O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de març O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de març O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de març O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de març O 3.561,06 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

CORISA Publicitat en premsa, mes de març O 236,45 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes de març O 2.220,52 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de març O 2.196,88 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de març O 3.890,72 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de març O 2.298,71 

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

O 7.933,40 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de març 

O 3.176,60 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de març O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de març O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de març O 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes de març O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes de març O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de març O 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes de març O 2.785,10 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes de març O 1.938,78 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reserva de places transport escolar, 
mes de març 

O 4.173,17 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
6.1. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCA L DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PER PERMETRE L'AM PLIACIÓ 
DELS ESTUDIS MUSICALS DELS ALUMNES I CONTRIBUIR AL 
FINANÇAMENT DEL FUNCIONAMENT GENERAL DE L’ESCOLA 
COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS, CURS 2015-2016 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 
Ripoll per permetre l'ampliació dels estudis musicals dels alumnes i contribuir al 
finançament del funcionament general de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, curs 
2015-2016; 
 
Vist l’informe d’Intervenció, de data 14 d’abril de 2015,  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 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Ripoll que té per 
objecte l’aportació econòmica extraordinària de 9.500 € que l’Ajuntament de Ripoll farà 
per permetre l’ampliació dels estudis dels alumnes i contribuir al finançament del 
funcionament general de l’Escola Comarcal de Música, durant el curs 2015-2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, juntament 
amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
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Quart. Facultar el president 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. 
 
 
6.2. PROPOSTA D'IMPOSICIÓ DE MULTA A L'EMPRESA SASL  PER 
INCOMPLIMENT CONTRACTUAL 
 
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 té efectes des del dia 2 de març de 2015. 
 
2. El consell de Govern, en la seva sessió de data 3 de març de 2015, va acordar imposar 
una multa de dos mil vuit-cents euros (2.800 €), a l'empresa SASL, per la comissió de les 
infraccions contractuals següents: 
 
- 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 proposava imposar una multa de 100 euros, en tenir en consideració que era la 
primera vegada que es constatava la comissió d'aquesta infracció. 
 
- 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 proposava imposar una multa de 100 euros, en tenir en 
consideració que era la primera vegada que es constatava la comissió d'aquesta infracció. 
 
- 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 proposava imposar una multa de 100 euros, en tenir en 
consideració que era la primera vegada que es constatava la comissió d'aquesta infracció, 
si bé es tractava 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. 
 
- 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 proposava 
imposar una multa de 2.500 euros, en tenir en consideració l'elevat nombre de gossos 
amb els quals s'havia incorregut en la comissió d'aquesta infracció, en què alhora s'havien 
falsejat dades de les fitxes d'adopció formalitzades que s'havien lliurat al Consell 
Comarcal i, a més, no se sabia si s'havia donat la informació real als adoptants o se'ls 
havia mentit. 
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3.- L'acord adoptat pel Consell de Govern en data 3 de març de 2015, atorgava alhora a 
l'empresa SASL un termini de 10 dies per formular els al· legacions que considerés 
oportunes. 
 
Dins del termini atorgat a l'efecte, el dia 25 de març de 2015, l'empresa ha presentat un 
escrit en el qual manifesta que dels 38 gossos lliurats en adopció, 25 havien estat adoptats 
i esterilitzats per l'Associació Animals Vida Digna, dels 13 gossos restants, 8 gossos es 
van esterilitzar, 4 gossos en el moment de l'adopció eren cadells de dos mesos i no es 
podien operar fins que no tinguessin 12-14 mesos i una gossa, en el moment de l'adopció 
estava malalta i seguint un tractament, per tant no es va poder fer la intervenció 
quirúrgica i més endavant la van atropellar i es va morir. 
 
Totes aquestes afirmacions queden acreditades amb el certificat que ha presentat el 
veterinari senyor Antoni Triola Maranges, en data 25 de març d'enguany. 
 
4.- A la vista de les al· legacions i el certificat del veterinari presentats, en data 15 d'abril 
de 2015, la Cap de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal ha emès un informe 
el qual conclou que per tal de resoldre l'expedient sancionador incoat, només es podran 
tenir en consideració les infraccions lleus previstes a les clàusules 9.2.a), 9.2.b) i 9.3.1.a) 
dels plecs reguladors de la contractació. 
 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.-  Els fets dels quals és responsable directe l’empresa SASL, que són constitutius 
d’infracció, així com les sancions que es considera procedent aplicar, són els 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 

 
 
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 compliment defectuós de 
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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 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 de l'informe tècnic emès. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Estimar en part les al· legacions presentades per l'empresa SASL i imposar-li una 
multa de TRES-CENTS EUROS (300 €), per la comissió de les infraccions que es 
detallen al fonament de dret I. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Intervenció, per tal faci efectiva aquesta sanció 
mitjançant la seva deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
s'hagin d'abonar al contractista 
 
Quart. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal, a 
l’efecte oportú. 
 
 
7. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
No n’hi ha.  
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8. 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 
 
 


