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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 09/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 22 d’abril de 2014 
Hora d’inici: 18:45 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 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Josep Coma i Guitart 
 • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
 
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 modificació dels preus públics per a la prestació del servei de 

transport escolar urbà no obligatori de la comarca del Ripollès 
3. Aprovació de la modificació dels preus públics per a les activitats del projecte 

"Gaudeix l'estiu al Ripollès" 
4. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 

Ripoll pel funcionament i millora de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, curs 
2013-2014. 

5. Aprovació de l’acta d’inspecció del servei escolar de transport a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès. 
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6. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
7. Mocions d'urgència. 

7.1 Aprovació del conveni de col· laboració entre el Consorci Ripollès 
Desenvolupament i el Consell Comarcal del Ripollès per la realització de les funcions 
de direcció tècnica del consorci. 
7.2. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
Ripollès Desenvolupament per a la coordinació de la gestió comarcal en matèria de 
desenvolupament econòmic i promoció econòmica. 

8. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 7 d’abril de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS P ER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR URBÀ NO 
OBLIGATORI DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 

I.- El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) regula el servei 
escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat  d’educació 
obligatòria. 
 
II.- En data 3 de febrer de 2014, el Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès 
va aprovar el conveni de col· laboració amb el Departament d’Ensenyament relatiu a la 
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament (en endavant Conveni 
de delegació de competències). 
 
L’aprovació del Conveni de delegació de competències deixa sense efecte el conveni 
entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Ripollès signat en data 12 
de setembre de 1996 mitjançant el qual es van delegar les competències quant a la gestió 
dels serveis de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
III.- La clàusula tercera del Conveni de delegació de competències regula el servei 
escolar de transport no obligatori. 
 
El paràgraf tercer estableix que pels casos de transport no obligatori (alumnat d’educació 
obligatòria i de segon  cicle d’educació infantil escolaritzat en el seu municipi de 
residència, alumnat de segon cicle d’educació infantil escolaritzat fora del seu municipi 
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de residència i alumnat d’ensenyament postobligatori no universitari) que utilitzen el 
servei escolar de transport gestionat pel Consell Comarcal, el Departament 
d’Ensenyament fixarà, per a cada curs escolar, una aportació diària obligatòria per 
alumne/a. 
 
El paràgraf quart estableix que correspon al Consell Comarcal el possible atorgament 
d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i segons els 
criteris determinats pel Departament d’Ensenyament. 
 
IV.- Els criteris del Departament d’Ensenyament per la proposta de finançament dels 
serveis de transport i menjador escolar preveuen  l’import unitari que ha de recaptar el 
Consell Comarcal pel servei escolar de transport no obligatori. 
 
L’import queda establert entre un mínim d’1,5 euros i un màxim de 4 euros per alumne/a 
i dia de transport, que el Consell Comarcal aplicarà en funció del cost del servei i del 
finançament que li sigui assignat pel Departament d’Ensenyament. En el cas del 
cobrament mínim, al segon germà se li assignarà un import d’1 euro per dia i a partir del 
tercer germà, 0,5 euros per dia. Per a altres imports, dins de l’interval indicat, es faran les 
reduccions per germans de manera proporcional. 
 
V.- El paràgraf segon de la clàusula setzena del Conveni de delegació de competències 
estableix que, per a cada curs escolar, se signaran els corresponents convenis per 
determinar la dotació econòmica  que el Departament aportarà al Consell Comarcal per 
finançar els serveis prestats en virtut de les competències delegades. 
 
Aquests convenis contemplen una dotació econòmica específica per destinar al transport 
no obligatori. 
 
VI.- Dels paràgrafs primer i tercer de la clàusula tercera del Conveni de delegació i de la 
disposició addicional primera del Decret 161/1996, se’n deriva la possibilitat d’atorgar 
ajuts individuals de desplaçament pel pagament de l’aportació diària obligatòria per 
alumne que fixi el Departament d’Ensenyament pel transport no obligatori.  
 
VII.- 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. 

 
VIII.- 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 
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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. 
 
IX.- 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. 
 
X.- 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. 
 
XI.- 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’ordenaça i la seva aprovació 
defintiva es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 97, de 21 
de maig de 2013. 
 
L’article 3.1 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. 
 
XII.- 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. 
 
XIII.- 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. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Aprovar la modificació dels preus públics i l’ordenaça 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. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS P ER A LES 
ACTIVITATS DEL PROJECTE "GAUDEIX L'ESTIU AL RIPOLLÈ S" 
 
Vista la proposta de modificació dels preus públics per a les activitats del projecte 
"Gaudeix l'estiu al Ripollès" destinat als joves de la comarca del Ripollès que hi vulguin 
participar; 
 
De conformitat amb allò que determina l’article 3.1 de l’Ordenança General de preus 
públics d’aquesta Entitat,  i emès l’informe acreditatiu de cobrir-se com a mínim els 
costos del servei o de l’activitat a prestar, de conformitat amb allò que determina l’article 
44 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals,  
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.  Establir els preus públics següents: 
 

ACTIVITAT PREUPÚBLIC 
SENSE IVA 

Parc aquàtic 12,00 € 
Platja 15,00 € 
Intercanvi Conflent 15,00 € 
Port Aventura 25,00 € 

 
Segon. Aquests preus públics entraran en vigor, si no es formulen reclamacions, un cop 
transcorreguts vint dies hàbils des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. En altre cas entrarà en vigor des del dia següent a l’aprovació i 
publicació definitiva. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i Tresoreria a l’efecte oportú. 
 
 



 6 

4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PEL FUNCIONAMENT I 
MILLORA DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS , CURS 
2013-2014 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, atès que manca el consentiment de 
l’Ajuntament de Ripoll al contingut del conveni i el Consell de Govern ho aprova per 
unanimitat. 
 
 
5. APROVACIÓ DE L’ACTA D’INSPECCIÓ DEL SERVEI ESCOL AR DE 
TRANSPORT A CENTRES D’ENSENYAMENT OBLIGATORI DEL RI POLLÈS 
 
Vistos els contractes del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, rutes 1 a 20, adjudicats pel Consell de Govern de dates 29 de 
juliol i 5 d’octubre de 2010; 
 
D’acord amb allò que disposa la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives 
reguladores de la contractació, sobre les potestats que ostenta l’administració en matèria 
d’inspecció dels serveis contractats; 
 
Vista la nova acta d’inspecció del servei escolar de transport a  centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut dels acords de Ple de 
data 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP de Girona número 144 de data 29-07-2011; 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar l’acta d’inspecció del servei escolar de transport a  centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei d’Ensenyament, a l’efecte corresponent. 
 
 
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 
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competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern per unanimitat 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) 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part fixa menjador escolar, mes de 
febrer 

ADO 20.957,08 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part variable menjador escolar, mes 
de febrer 

ADO 9.379,85 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 4-5-6-
03-14 

ADO 5.825,82 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 11-
12-13-03-14 

ADO 4.253,87 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de febrer 

ADO 1.795,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de febrer 

ADO 606,71 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 17-
03-14 

ADO 1.456,46 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 21-
24-03-14 

ADO 2.776,62 

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

ADO 8.017,72 

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

ADO 337,55 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 26-
03-14 

ADO 2.916,38 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida residus sòlids, mes de març ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de març ADO 22.485,85 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes mes de març ADO 437,27 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
març 

ADO 48.181,69 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de març 

ADO 13.553,36 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de març 

ADO 4.003,41 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
març 

ADO 1.036,30 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
març 

ADO 600,84 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
març 

ADO 2.783,92 

CADAGUA Regulació definitiva IPC 2013 ADO -606,17 

CADAGUA Actualització IPC 2014 ADO 160,27 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
març 

ADO 734,86 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de març 

ADO 9.554,29 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de març 

ADO 8.436,43 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de març 

ADO 2.027,93 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de març 

ADO 537,89 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Ripoll-Camprodon, mes de març 

ADO 2.336,40 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part variable menjador escolar, mes 
de març 

ADO 9.637,36 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part fixa menjador escolar, mes de 
febrer 

ADO 20.957,08 

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

RESIDÈNCIA CANINA 
CAN PUJOL, SC 

Recollida gossos, mes de març O 2.809,20 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de març O 2.746,11 

JORDI COMA MARCÉ TEC L-17, mes de març O 3.160,14 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de març O 2.681,63 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de març O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de març O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de març O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de març O 2.835,57 

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

LIMPIEZAS DEYSE Neteja CCR mes de març O 2.212,99 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
7.1 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT I EL CONSELL COMA RCAL 
DEL RIPOLLÈS PER LA REALITZACIÓ DE LES FUNCIONS DE DIRECCIÓ 
TÈCNICA DEL CONSORCI 
 
Vista la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament per la realització de les funcions de direcció tècnica del Consorci; 
 
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, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, el 
qual té per objecte ampliar l'àmbit i les prestacions recollides en el conveni de data 11 de 
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juliol de 2011,  referent a l'adscripció del senyor Gerard Soler i Serra, per tal de cobrir les 
necessitats del Consorci Ripollès Desenvolupament per a la realització de les funcions de 
direcció tècnica. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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 
dels convenis. 
 
 
7.2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCA L DEL 
RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER  A LA 
COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ COMARCAL EN MATÈRIA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Vista la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament per a la coordinació de la gestió comarcal en matèria de 
desenvolupament econòmic i promoció econòmica; 
 
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, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consorci Ripollès Desenvolupament  per 
a la coordinació i la col· laboració d'ambdues institucions pel què respecta a la disposició 
d'informació i coordinació amb altres ens de la comarca, així com també per la 
cooperació i col· laboració per a dur a terme determinats projectes en l'àmbit del 
desenvolupament econòmic de la comarca i de forma concreta en l'àmbit d'empresa i 
turisme, a través principalment de la Gerència del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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 
dels convenis. 
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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 
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Hora d’inici: 18:45 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 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Josep Coma i Guitart 
 • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
 
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 modificació dels preus públics per a la prestació del servei de 

transport escolar urbà no obligatori de la comarca del Ripollès 
3. Aprovació de la modificació dels preus públics per a les activitats del projecte 

"Gaudeix l'estiu al Ripollès" 
4. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 

Ripoll pel funcionament i millora de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, curs 
2013-2014. 

5. Aprovació de l’acta d’inspecció del servei escolar de transport a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès. 
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6. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
7. Mocions d'urgència. 

7.1 Aprovació del conveni de col· laboració entre el Consorci Ripollès 
Desenvolupament i el Consell Comarcal del Ripollès per la realització de les funcions 
de direcció tècnica del consorci. 
7.2. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci 
Ripollès Desenvolupament per a la coordinació de la gestió comarcal en matèria de 
desenvolupament econòmic i promoció econòmica. 

8. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 7 d’abril de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS P ER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR URBÀ NO 
OBLIGATORI DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 

I.- El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) regula el servei 
escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat  d’educació 
obligatòria. 
 
II.- En data 3 de febrer de 2014, el Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès 
va aprovar el conveni de col· laboració amb el Departament d’Ensenyament relatiu a la 
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament (en endavant Conveni 
de delegació de competències). 
 
L’aprovació del Conveni de delegació de competències deixa sense efecte el conveni 
entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Ripollès signat en data 12 
de setembre de 1996 mitjançant el qual es van delegar les competències quant a la gestió 
dels serveis de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
III.- La clàusula tercera del Conveni de delegació de competències regula el servei 
escolar de transport no obligatori. 
 
El paràgraf tercer estableix que pels casos de transport no obligatori (alumnat d’educació 
obligatòria i de segon  cicle d’educació infantil escolaritzat en el seu municipi de 
residència, alumnat de segon cicle d’educació infantil escolaritzat fora del seu municipi 
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de residència i alumnat d’ensenyament postobligatori no universitari) que utilitzen el 
servei escolar de transport gestionat pel Consell Comarcal, el Departament 
d’Ensenyament fixarà, per a cada curs escolar, una aportació diària obligatòria per 
alumne/a. 
 
El paràgraf quart estableix que correspon al Consell Comarcal el possible atorgament 
d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i segons els 
criteris determinats pel Departament d’Ensenyament. 
 
IV.- Els criteris del Departament d’Ensenyament per la proposta de finançament dels 
serveis de transport i menjador escolar preveuen  l’import unitari que ha de recaptar el 
Consell Comarcal pel servei escolar de transport no obligatori. 
 
L’import queda establert entre un mínim d’1,5 euros i un màxim de 4 euros per alumne/a 
i dia de transport, que el Consell Comarcal aplicarà en funció del cost del servei i del 
finançament que li sigui assignat pel Departament d’Ensenyament. En el cas del 
cobrament mínim, al segon germà se li assignarà un import d’1 euro per dia i a partir del 
tercer germà, 0,5 euros per dia. Per a altres imports, dins de l’interval indicat, es faran les 
reduccions per germans de manera proporcional. 
 
V.- El paràgraf segon de la clàusula setzena del Conveni de delegació de competències 
estableix que, per a cada curs escolar, se signaran els corresponents convenis per 
determinar la dotació econòmica  que el Departament aportarà al Consell Comarcal per 
finançar els serveis prestats en virtut de les competències delegades. 
 
Aquests convenis contemplen una dotació econòmica específica per destinar al transport 
no obligatori. 
 
VI.- Dels paràgrafs primer i tercer de la clàusula tercera del Conveni de delegació i de la 
disposició addicional primera del Decret 161/1996, se’n deriva la possibilitat d’atorgar 
ajuts individuals de desplaçament pel pagament de l’aportació diària obligatòria per 
alumne que fixi el Departament d’Ensenyament pel transport no obligatori.  
 
VII.- 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. 

 
VIII.- 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 
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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. 
 
IX.- 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. 
 
X.- 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. 
 
XI.- 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’ordenaça i la seva aprovació 
defintiva es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 97, de 21 
de maig de 2013. 
 
L’article 3.1 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. 
 
XII.- 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. 
 
XIII.- 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. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Aprovar la modificació dels preus públics i l’ordenaça 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. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS P ER A LES 
ACTIVITATS DEL PROJECTE "GAUDEIX L'ESTIU AL RIPOLLÈ S" 
 
Vista la proposta de modificació dels preus públics per a les activitats del projecte 
"Gaudeix l'estiu al Ripollès" destinat als joves de la comarca del Ripollès que hi vulguin 
participar; 
 
De conformitat amb allò que determina l’article 3.1 de l’Ordenança General de preus 
públics d’aquesta Entitat,  i emès l’informe acreditatiu de cobrir-se com a mínim els 
costos del servei o de l’activitat a prestar, de conformitat amb allò que determina l’article 
44 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals,  
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.  Establir els preus públics següents: 
 

ACTIVITAT PREUPÚBLIC 
SENSE IVA 

Parc aquàtic 12,00 € 
Platja 15,00 € 
Intercanvi Conflent 15,00 € 
Port Aventura 25,00 € 

 
Segon. Aquests preus públics entraran en vigor, si no es formulen reclamacions, un cop 
transcorreguts vint dies hàbils des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. En altre cas entrarà en vigor des del dia següent a l’aprovació i 
publicació definitiva. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i Tresoreria a l’efecte oportú. 
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4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PEL FUNCIONAMENT I 
MILLORA DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS , CURS 
2013-2014 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, atès que manca el consentiment de 
l’Ajuntament de Ripoll al contingut del conveni i el Consell de Govern ho aprova per 
unanimitat. 
 
 
5. APROVACIÓ DE L’ACTA D’INSPECCIÓ DEL SERVEI ESCOL AR DE 
TRANSPORT A CENTRES D’ENSENYAMENT OBLIGATORI DEL RI POLLÈS 
 
Vistos els contractes del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, rutes 1 a 20, adjudicats pel Consell de Govern de dates 29 de 
juliol i 5 d’octubre de 2010; 
 
D’acord amb allò que disposa la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives 
reguladores de la contractació, sobre les potestats que ostenta l’administració en matèria 
d’inspecció dels serveis contractats; 
 
Vista la nova acta d’inspecció del servei escolar de transport a  centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut dels acords de Ple de 
data 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP de Girona número 144 de data 29-07-2011; 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar l’acta d’inspecció del servei escolar de transport a  centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei d’Ensenyament, a l’efecte corresponent. 
 
 
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 
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competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern per unanimitat 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) 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part fixa menjador escolar, mes de 
febrer 

ADO 20.957,08 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part variable menjador escolar, mes 
de febrer 

ADO 9.379,85 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 4-5-6-
03-14 

ADO 5.825,82 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 11-
12-13-03-14 

ADO 4.253,87 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de febrer 

ADO 1.795,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de febrer 

ADO 606,71 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 17-
03-14 

ADO 1.456,46 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 21-
24-03-14 

ADO 2.776,62 

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

ADO 8.017,72 

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

ADO 337,55 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 26-
03-14 

ADO 2.916,38 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida residus sòlids, mes de març ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de març ADO 22.485,85 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes mes de març ADO 437,27 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
març 

ADO 48.181,69 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de març 

ADO 13.553,36 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de març 

ADO 4.003,41 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
març 

ADO 1.036,30 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
març 

ADO 600,84 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
març 

ADO 2.783,92 

CADAGUA Regulació definitiva IPC 2013 ADO -606,17 

CADAGUA Actualització IPC 2014 ADO 160,27 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
març 

ADO 734,86 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de març 

ADO 9.554,29 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de març 

ADO 8.436,43 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de març 

ADO 2.027,93 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de març 

ADO 537,89 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Ripoll-Camprodon, mes de març 

ADO 2.336,40 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part variable menjador escolar, mes 
de març 

ADO 9.637,36 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part fixa menjador escolar, mes de 
febrer 

ADO 20.957,08 

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

RESIDÈNCIA CANINA 
CAN PUJOL, SC 

Recollida gossos, mes de març O 2.809,20 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de març O 2.746,11 

JORDI COMA MARCÉ TEC L-17, mes de març O 3.160,14 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de març O 2.681,63 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de març O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de març O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de març O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de març O 2.835,57 

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

LIMPIEZAS DEYSE Neteja CCR mes de març O 2.212,99 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar les propostes següents: 
 
7.1 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL  
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT I EL CONSELL COMA RCAL 
DEL RIPOLLÈS PER LA REALITZACIÓ DE LES FUNCIONS DE DIRECCIÓ 
TÈCNICA DEL CONSORCI 
 
Vista la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament per la realització de les funcions de direcció tècnica del Consorci; 
 
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, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, el 
qual té per objecte ampliar l'àmbit i les prestacions recollides en el conveni de data 11 de 
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juliol de 2011,  referent a l'adscripció del senyor Gerard Soler i Serra, per tal de cobrir les 
necessitats del Consorci Ripollès Desenvolupament per a la realització de les funcions de 
direcció tècnica. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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 
dels convenis. 
 
 
7.2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCA L DEL 
RIPOLLÈS I EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PER  A LA 
COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ COMARCAL EN MATÈRIA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Vista la minuta de conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament per a la coordinació de la gestió comarcal en matèria de 
desenvolupament econòmic i promoció econòmica; 
 
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, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb el Consorci Ripollès Desenvolupament  per 
a la coordinació i la col· laboració d'ambdues institucions pel què respecta a la disposició 
d'informació i coordinació amb altres ens de la comarca, així com també per la 
cooperació i col· laboració per a dur a terme determinats projectes en l'àmbit del 
desenvolupament econòmic de la comarca i de forma concreta en l'àmbit d'empresa i 
turisme, a través principalment de la Gerència del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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 
dels convenis. 
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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 


