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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 9/2015 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 19 de maig de 2015 
Hora d’inici: 19:00 hores 
Hora d’acabament: 19:25 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. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos Sastre 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
  • Sra. Paquita Pastoret Busquets 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 
 
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 del conveni de col· laboració entre l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del 
Ripollès per al finançament de les competències delegades relatives a la gestió del 
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servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en 
matèria d'ensenyament, per al curs 2014-2015. 

3. Pròrroga del contracte de prestació del servei de manteniment i assistència dels 
sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès. 

4. Aprovació de la modificació dels preus públics per la prestació del servei de transport 
escolar urbà no obligatori de la comarca del Ripollès. 

5. Proposta d'acord de resolució de l'expedient sancionador 33/2014 incoat a TMSA, 
concessionària de la Ruta 11, Gombrèn - Ripoll de transport escolar. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
6.1. Aprovació de factures. 

7. Mocions d'urgència. 
7.1.  Aprovació de la revisió de preus del contracte de servei de neteja de l’edifici del 

Consell Comarcal del Ripollès. 
8. Informacions de Presidència i de Gerència. 
9. 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 4 de maig de 2015 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MIT JANÇANT 
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER AL FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES DEL EGADES 
RELATIVES A LA GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE TRANSPO RT, DEL 
SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR, I ALTRES PRESTACIONS EN  MATÈRIA 
D'ENSENYAMENT, PER AL CURS 2014-2015 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per al finançament de les 
competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d'ensenyament, per al curs 2014-
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 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, 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament especificat a la part 
expositiva. Aquest conveni preveu una dotació econòmica per a la gestió del servei de 
transport i menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 
2014-2015, de 816.646,93 €. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer Donar-ne compte a la Intervenció i al Servei d’Ensenyament, 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 present conveni. 
 
 
3. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D E 
MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA DELS SISTEMES INFORMÀTICS  DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  
 
Vist el contracte per a la prestació del servei de manteniment i assistència dels sistemes 
informàtics del Consell Comarcal del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i la Fundació Privada Televall, en data 3 de juny de 2013, amb un termini 
d’execució i de vigència de dos anys, prorrogables per períodes anuals fins a un màxim 
de 4 anys; 
 
Atès allò que disposa el pacte quart del contracte sobre la seva pròrroga; 
 
Vist l'informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i l’informe d’Intervenció que 
consten a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del Decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini d’1 any el contracte de prestació del servei de manteniment 
i assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès, amb efectes des 
de 3 de juny de 2015 i fins a 3 de juny de 2016. 
 
Segon. Donar-ne compte a la Intervenció. 
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4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS P ER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR URBÀ NO 
OBLIGATORI DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
El Consell de Govern, en la sessió del dia 22 d’abril de 2014, va aprovar la 
modificació dels preus públics per a la prestació del servei de transport escolar 
urbà no obligatori de la comarca del Ripollès. 

 

El Consell Comarcal lliura, de manera gratuïta, un carnet  a l’alumnat que l’acredita com 
usuari del servei escolar de transport. En el supòsit de necessitat d’expedició d’un 
duplicat del carnet, l’alumne/a haurà de pagar el corresponent preu.   
 
L’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març -pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals- preveu que les entitats locals podran establir 
preus públics per la prestació dels serveis o la realització d’activitats de competència de 
l’entitat local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies següents: 

1. Que no siguin de sol· licitud o recepció voluntària pels interessats. 
2. Que no es prestin pel sector privat. 

 
L'article  26  de la Llei  8/1989,  de  13  d'abril,  de  taxes  i  preus  públics, modificada 
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i 
locals, en concordança  amb l'article  44  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 disposa que les 
propostes d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics hauran d’anar 
acompanyades d’una memòria economicofinancera que en justificarà l’import que es 
proposa i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
D’acord amb el què estableix l’article 25 de la Llei 8/1989, els preus públics es 
determinaran a un nivell que cobreixi, com a mínim, els costos econòmics originats per la 
realització de les activitats o la prestació dels serveis o a un nivell que resulti equivalent a 
la utilitat que se’n derivi. 
 
L’article 44 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, assenyala que l’import del preu públic 
ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. Quan hi hagi 
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat pot 
fixar preus públics per sota del límit que preveu l’apartat anterior. En aquests casos s’ha 
de consignar als pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir, si és el cas, 
la diferència resultant. 
 
El plenari d’aquesta corporació, el dia 19 de març de 2013, va acordar l’aprovació de la 
modificació de l’Ordenança General de Preus Públics. L’ordenança i la seva aprovació 
definitiva es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 97, de 21 
de maig de 2013. 
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L’article 3.2 assenyala que, mitjançant delegació expressa del plenari, el Consell de 
Govern podrà establir o modificar els preus públics, un cop emès l’informe d’Intervenció 
sobre els extrems de l’article 44 del vigent Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i que entraran en vigor després de la publicació de l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
El plenari comarcal, en la sessió celebrada el dia de 19 de juliol de 2011, va acordar 
delegar al Consell de Govern totes aquelles competències del Ple que de conformitat amb 
la legislació vigent fossin delegables i no haguessin estat delegades expressament a 
qualsevol altre òrgan. Una d’elles és la d’aprovar l’establiment i modificació dels preus 
públics. Aquesta delegació es va publicar en el BOP de Girona núm. 144 de data 29 de 
juliol de 2011. 
 
Així mateix, la disposició addicional única de l’Ordenança fiscal general de preus públics 
vigent fixa que el plenari delega expressament, en favor del Consell de govern, les 
facultats d’establir o modificar els preus públics que s’hagin d’aplicar, sense perjudici de 
donar-ne compte al plenari en la propera sessió que se celebri. 
 
L’article 3.2 d’aquesta ordenança fiscal estableix que els preus públics i/o l’ordenança 
fiscal específica que els reguli s’han d’exposar al públic, mitjançant anunci al butlletí 
oficial de la província de Girona, per un període de 20 dies hàbils. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics i l’ordenança fiscal específica 
reguladora de la prestació del servei de transport escolar urbà no obligatori de la comarca 
del Ripollès, en la forma i contingut que consta a l’expedient. 
 
Segon.-  Exposar al públic aquest acord pel termini de 20 dies hàbils, a través d’edictes 
que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’edictes 
comarcal, per tal que les persones interessades puguin presentar les al· legacions i 
reclamacions que estimin pertinents, i disposar que, en cas que no es presentin 
al· legacions en aquest termini, l’acord adoptat s’entendrà definitiu sense necessitat 
d’adoptar-ne cap altre. 
 
Tercer.- Comunicar l’acord a Intervenció i a la Tresoreria per a l’efecte corresponent. 
 
 
5. PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SAN CIONADOR 
33/2014 INCOAT A TMSA, CONCESSIONÀRIA DE LA RUTA 11, GOMBRÈN - 
RIPOLL DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
En data 31 de març de 2015, la instructora de l’expedient 33/2014, ha emès la proposta 
d’acord de resolució que tot seguit es transcriu: 
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“1.- SERVEI  
Transport Escolar. Ruta 11 Gombrèn - Ripoll. 
Concessionari (d’ara en endavant, interessat): TMSA. 
2.- FETS IMPUTATS: 
En la inspecció del servei de transport escolar de la Ruta 11, Gombrèn – Ripoll, expedició 
<7>, realitzada el dia 18 de novembre de 2014, es va detectar que l’interessat va cometre la 
infracció de prestar el servei sense la presència de l’acompanyant en el tram Colònia Pernau 
– Hospital. 
L’absència d’acompanyant està tipificada com infracció molt greu a la clàusula 22.4.A.a.5 
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 als plecs de condicions reguladors del servei. 
En data 18 de desembre de 2014, la instructora de l’expedient va formular el corresponent 
plec de càrrecs. El dia 14 de gener de 2015, l’interessat va rebre la notificació de la incoació 
de l’expedient i del plec de càrrecs. 
En data 15 de gener de 2015, l’interessat va presentar un escrit d’al·legacions. 
En data 12 de febrer de 2015, l’interessat deixa sense efecte l’escrit anterior. 
En data 13 de febrer de 2015, l’interessat deixa sense efecte l’escrit del dia 12 de febrer i, 
per tant, es dóna com a presentat l’escrit d’al·legacions del dia 15 de gener. 
En dia 24 de febrer de 2015, la instructora va formular la corresponent proposta de 
resolució que es va notificar a l’interessat el dia 17 de març de 2015. 
L’interessat, el dia 26 de març de 2015, dins el termini establert, ha presentat al·legacions 
contra la proposta de resolució. 
4.- AL·LEGACIONS DE L’INTERESSAT 
4.1.- Contra el plec de càrrecs 
En data 15 de gener de 2015, l’interessat, dins del termini d’al·legacions, presenta un escrit 
(RE 0052) en el qual sol·licita que no se sancioni a l’empresa ni al conductor  per la 
infracció comesa. La sol·licitud es basa en el retard de 10 minuts en el posicionament del 
vehicle en el lloc de l’inici de la prestació del servei causat per la presència a la carretera 
d’una grua, que feia tasques de manteniment, que impedia el pas. En aquest sentit, 
argumenta que, per tal de disminuir l’impacte del retard en la prestació del servei, el 
conductor va decidir no recollir la monitora fins la parada de l’Hospital. 
En aquest mateix escrit, l’interessat reconeix explícitament la comissió de la infracció i 
manifesta que ha realitzat accions correctives consistents en advertir al conductor que en 
cap cas s’ha de realitzar el servei sense la presència de l’acompanyant. 
4.2.- Contra la proposta de resolució 
L’interessat atribueix de manera exclusiva la responsabilitat de la infracció al conductor i, 
per aquest motiu, sol·licita que la sanció que s’imposi per a la comissió de la infracció sigui 
la separació del servei del conductor, Sr. NB, durant 10 dies lectius. 
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La responsabilitat exclusiva del conductor la basa en els arguments següents: 
- A la fulla diària de feina del conductor hi constava l’obligació de recollir 

l’acompanyant abans de l’inici de l’expedició. 
- El conductor va reconèixer com a propi l’error de no anar a recollir primer a 

l’acompanyant. 
5.- VALORACIÓ JURÍDICA I CONTESTACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES 
5.1.- Referent al plec de càrrecs 
Amb caire general es pot admetre, com al·lega l’interessat, que determinades circumstàncies 
que són anteriors a l’inici de la prestació del servei poden condicionar la pròpia prestació 
del servei. En aquest cas es tracta de valorar si la presència d’una grua de manteniment a la 
carretera que impedeix que el vehicle pugui posicionar-se a temps per iniciar la prestació 
del servei, justifica la comissió de la infracció d’absència d’acompanyant.  
Per efectuar aquesta valoració es tenen en compte el fets següents: 

1. Inicialment només consta la simple declaració de l’interessat respecte la presència de 
la grua de manteniment en l’hora i el lloc indicats. Posteriorment, després d’haver 
finalitzat el període d’al·legacions, es disposa de dos documents, un aportat per 
l’interessat i l’altre pel Consell Comarcal, que tendeixen a confirmar i refusar, 
respectivament, la presència de la grua de manteniment que va impedir, durant un 
període de 10 minuts, la circulació del vehicle destinat a la prestació del servei. En 
l’apartat núm. 6, Pràctica de prova, es descriuen i valoren aquests documents. 

2. Tot i que l’execució contractual preveu que l’expedició té una durada de 25 minuts 
(7:25 a 7:50 h.), segons consta en l’acta d’inspecció, va finalitzar igualment a l’hora 
prevista (7:50 h.). D’això se’n desprèn que hi havia temps de recollir a la monitora 
sense arribar tard a l’escola.   

3. L’absència d’acompanyant és una infracció tipificada com a molt greu mentre que la 
manca de puntualitat és una infracció tipificada com a greu. En aquest sentit, sembla 
difícil que, davant una eventualitat, s’opti abans per cometre una infracció molt greu 
que no pas una de greu.  

4. Tot i que l’hora habitual de recollida dels alumnes de la Colònia Pernau és a les 7:30 
h. aproximadament, l’execució contractual preveu que el vehicle ha d’estar 
posicionat a les 7:25 h. Així doncs, si, segons manifesta el propi interessat, el vehicle 
va sortir del garatge (C. Progrés, 83 de Ripoll) a les 7:15 h., implica que només es 
preveuen 10 minuts per realitzar el tram del garatge a la Colònia Pernau, incloent-
hi, a més, el tram complementari per recollir l’acompanyant. Aquest temps, si bé pot 
ser suficient, no incorpora cap mínima previsió per eventuals incidències. 

Pels motius exposats en el paràgraf precedent, es considera que la presència d’una grua de 
manteniment a la carretera, si bé podria justificar una manca de puntualitat, no justifica la 
comissió de la infracció d’absència d’acompanyant.  
5.2.- Referent a la proposta de resolució 
L’exculpació del conductor vers l’empresa, encara que constés de manera fefaent, cal 
considerar-la irrellevant per la relació laboral existent entre ambdós. 
Pel que fa referència al full diari de feina del conductor, que no se n’aporta còpia, tot i que 
contempli l’obligació d’anar a recollir l’acompanyant, no és suficient per imputar, en 
exclusiva,  la responsabilitat al conductor. Per això caldria que s’hagués comunicat al 
conductor com s’ha d’actuar en aquest tipus de situació. No essent així, la responsabilitat és 
de l’interessat per manca de planificació i, en tot cas, compartida. A més, cal recordar que el 
propi interessat fa constar que es tracta d’un treballador exemplar. 
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6.- PRÀCTICA DE PROVA 
6.1.- Documentació aportada 
Amb posterioritat a la finalització del període d’al·legacions s’aporten dos documents que 
poden contribuir a determinar la presència o no de maquinària que impedís la circulació. 
Són els següents: 

a) Disc tacògraf que acredita que el vehicle està aturat  de les 7:15 hores a les 7:30 
hores. 

b) Comunicació telemàtica de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de 
Foment, titular de la carretera N-152, que informa que no consta la presència de 
maquinària a la carretera que pogués ocasionar l’endarreriment del transport 
escolar. 

6.2.-Valoració de la documentació 
a) Disc del tacògraf. 
Consideracions: 
- Al tractar-se d’un tacògraf analògic, la identificació del conductor, la data i la 

lectura del quilometratge és manual i, per tant fàcilment alterable. 
- En l’escrit d’al·legacions es fa constar que l’hora de sortida del garatge és a les 7:15 

h.. En el disc que s’aporta i en l’escrit que l’acompanya consta com a hora de sortida 
del garatge les 7:10 h. 

- En l’escrit d’al·legacions hi consta una retenció de 10 minuts. En el disc que s’aporta 
i en l’escrit que l’acompanya la retenció dura 15 minuts. 

- S’acredita que el vehicle no va circular en l’horari indicat però no es pot acreditar 
quina va ser la causa. 

En la interpretació més favorable per a l’interessat, es pot considerar que, efectivament, 
a causa de la presència d’una grua que feia tasques de manteniment, el vehicle es va 
endarrerir. Cal també tenir present que si la monitora hagués esperat al vehicle a la 
carretera en lloc de l’hospital, el retard no s’hagués incrementat. 
b) Comunicació del Ministeri de Foment. 
Consideracions: 
- Cal contemplar la possibilitat que, tot i no constar la presència de la maquinària, 

efectivament es donés. 
- Podria donar-se el cas, per una percepció errònia de l’interessat, que no es tractés 

pròpiament de treballs de manteniment de la carretera i, per tant, no li constin al 
Ministeri de Foment. 

- La comunicació fa referència a un horari aproximat i, en el cas en qüestió, l’exactitut 
pot ser determinant. 

En la interpretació més favorable per a l’interessat, es pot considerar que aquesta 
comunicació no ha d’alterar la seva versió dels fets.  

7.- FET ACREDITAT 
Prestar el servei, en el tram de la Colònia Pernau a l’Hospital, sense acompanyant. 
8.- TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I FONAMENT DE LA PR OPOSTA DE SANCIÓ 
8.1.- Tipificació de la infracció 
La infracció, inicialment, està tipificada com a molt greu de conformitat amb allò que 
disposa la clàusula 22.4.A.a.5, dels Plecs reguladors. Tot i això, concorren circumstàncies 
per les quals es considera més adequat, de conformitat amb allò que disposa la clàusula 
22.4.A.b.12 (“Cometre infraccions molt greus, quan per la seva naturalesa i les 
circumstàncies atenuants concurrents fan que no siguin considerades com a tals.”), tipificar 
la infracció com a greu. Aquestes circumstàncies són les següents: 
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- Només es va sense monitora en un tram de l’expedició, no en la seva totalitat. 
- Afecta a un percentatge d’alumnes molt reduït, no en la seva totalitat. 
- Es considera acreditat que l’incompliment es realitza amb la voluntat d’evitar prestar 

el servei amb endarreriment, no per disminuir costos de l’interessat. 
8.2.- Fonament  de la proposta de sanció  
De conformitat amb la Clàusula 22.4.B.b, a les infraccions greus se’ls poden aplicar les 
següents sancions: 

1. Penalització per la quantia equivalent a la compresa entre mig mes i un mes i mig de 
facturació (sense IVA) de la ruta. 

2. Separació temporal del servei del responsable directe de la infracció fins a un màxim 
de tres cursos. 

Totes aquestes sancions són compatibles entre sí. 
Pel que fa a la possibilitat de la separació del servei de la persona responsable directa de la 
infracció no és adient perquè no consta acreditada la reiteració i, a més, el propi interessat 
fa constar que es tracta d’un treballador exemplar i que ja li ha realitzat un advertiment al 
respecte. Per aquests mateixos motius i pels exposats a l’apartat 5.2, , si l’òrgan resolutori 
considera que cal separar el conductor del servei, tant si és de forma complementària com 
de forma substitutòria a la sanció econòmica, no és oportú que la separació sigui superior 
als 5 dies lectius. 
Referent a la penalització econòmica, que és la sanció considerada més adequada, cal 
determinar-ne el grau. Inicialment es descarta l’aplicació de la sanció en el grau més alt per 
evitar que tingui els mateixos efectes que una sanció molt greu. També es descarta 
l’aplicació de la sanció en el grau mitjà perquè les sancions anteriors imposades a 
l’interessat corresponen a infraccions no idèntiques comeses fa més d’un any. Pel que fa a 
les sancions imposades per infraccions idèntiques es van aplicar en virtut d’un contracte 
anterior. 
Així doncs, es considera procedent aplicar la penalització en el grau més baix, és a dir, per 
una quantia equivalent a mig mes 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 
En virtut de la delegació de competències en matèria de contractació 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 imposició de sancions derivades de la contractació és el 
Consell de Govern.  
10.- JUSTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
Del previst a l’apartat 8.2 d’aquesta proposta, en resulta l’aplicació d’una sanció de tres mil 
tretze euros amb vint-i-tres cèntims (3.013,23 €). 
D’aquest mateix apartat, si el criteri de l’òrgan resolutori fos diferent del de la instructora 
de l’expedient, també en resultaria, de forma complementària o substitutòria, la separació 
del servei, durant 5 dies lectius, del conductor Sr. NB 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern, l’adopció dels ACORDS següents: 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per TMSA, en relació a la proposta de 
resolució de data 24 de febrer de 2015, dictada en l’expedient sancionador 33/2014, pels 
motius que s’exposen en aquesta proposta. 
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Segon.- Imposar una sanció de tres mil tretze euros amb vint-i-tres cèntims (3.013,23 €) a 
l’empresa TMSA, concessionària de la Ruta 11, Gombrèn – Ripoll de transport escolar. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa TMSA.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer.- Desestimar les al· legacions presentades per TMSA, en relació a la proposta de 
resolució de data 24 de febrer de 2015, dictada en l’expedient sancionador 33/2014, pels 
motius que s’exposen en la proposta de la instructora de l’expedient. 
 
Segon.- Imposar una sanció de tres mil tretze euros amb vint-i-tres cèntims (3.013,23 
€) a l’empresa TMSA, concessionària de la Ruta 11, Gombrèn – Ripoll de transport 
escolar. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa TMSA. 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. 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 
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) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de març 

ADO 4.287,47 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
març 

ADO 596,75 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de març 

ADO 13.595,29 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
març 

ADO 1.028,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
març 

ADO 39.528,81 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
març 

ADO 729,74 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
març 

ADO 2.764,49 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de març 

ADO 8.708,90 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de març 

ADO 9.181,19 

LA TEULERIA, SL 
Menjador ZER Vall del Ter, mes 
d’abril 

ADO 1.948,76 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
17.04.15 

ADO 934,01 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
21.04.15 

ADO 930,93 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes d’abril ADO 118.536,51 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d’abril ADO 22.553,31 

TEISA 
Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes d’abril 

ADO 898,68 

TEISA 
Transport demanda Vallfogona, mes 
d’abril 

ADO 2.399,79 

TEISA 
Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes d’abril 

ADO 2.239,05 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes d’abril 

ADO 275,04 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes d’abril O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes d’abril O 2.298,71 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes d’abril O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes d’abril O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes d’abril O 3.890,72 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll mes 
d’abril 

O 7.933,40 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes d’abril O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes d’abril O 2.681,64 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes d’abril O 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes d’abril O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes d’abril O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes d’abril O 2.785,10 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes d’abril O 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes d’abril O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes d’abril O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes d’abril O 1.938,78 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes d’abril O 2.220,52 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes d’abril O 1.982,44 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
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7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
7.1. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE  DE SERVEI 
DE NETEJA DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL RIP OLLÈS 
 
En data 2 de maig de 2013, es formalitza el contracte de servei de neteja de l’edifici del 
Consell Comarcal del Ripollès, entre l’empresa Limpiezas Deyse, SL i el Consell 
Comarcal del Ripollès, per un  termini d'execució de dos anys i prorrogable per períodes 
anuals fins a un màxim de 4 anys. 
 
La clàusula setena del Plec de clàusules economicoadministratives particulars que regulen 
la contractació determina que el preu del servei es revisarà anualment i transcorregut el 
primer any de servei, amb l’aplicació de l’IPC corresponent, sense que la revisió  pugui 
superar el 85% de la variació experimentada per l’índex aplicat. 
 
S’ha comprovat que l’IPC entre els mesos d’abril de 2014 i abril de 2015, ha 
experimentat una variació del -0,6%. 
 
En data 18 de maig de 2015, la Intervenció de la corporació ha emès un informe en el 
qual manifesta que és procedent la revisió de preus del contracte perquè hi ha crèdit 
suficient a l’aplicació pressupostària 2015.4.920.22799.02 per fer front a la revisió 
proposada fins a finals de l'any 2015, i que, en tot cas, cal adoptar el compromís de dotar 
els pressupostos dels exercicis 2016 i següents amb les quantitats necessàries per poder 
fer front als imports corresponents a cada anualitat, durant la vigència del contracte. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del Decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20 de 30-01-
2012, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte de servei de neteja de l’edifici del 
Consell Comarcal del Ripollès, que una vegada aplicat la variació del -0,51%, que és el 
legalment procedent, quedarà fixat en la quantitat de 21.909,40 € més 4.600,97 € 
corresponents al 21% d’IVA i que resulta un import total de 26.510,37 € (vint-i-sis mil 
cinc-cents deu euros amb trenta-set cèntims) IVA inclòs. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida  2015.4.920.22799.02 del pressupost 
de l'exercici vigent, adoptant el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 i 
següents amb la quantitat necessària per poder fer front als imports corresponents a cada 
anualitat, durant la vigència del contracte. 
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Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, fent-li palès que contra l'acord 
podrà presentar recurs de reposició davant de la Presidència en el termini d'un mes 
comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Quart. Donar compte del present acord a la Intervenció per a l'efecte corresponent. 
 
 
8. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
La Gerència informa que l’Associació LEADER ha organitzat unes jornades sectorials 
informatives a diferents municipis de la comarca. 
 
 
9. 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 
 


