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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 13/2015 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 6 d’octubre de 2015 
Hora d’inici: 19:05 hores 
Hora d’acabament: 19:30 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: •  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 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 la Diputació de Girona i el Consell 

Comarcal del Ripollès per a la redacció dels plànols de delimitació. 
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3. Denúncia del conveni de col· laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Ajuntament de Planoles per a la gestió del servei de menjador de l’escola Núria 
Morer i Pi. 

4. Proposta d’incoació del procediment de resolució del contracte de serveis d’elaboració 
i distribució de menjars destinats al servei escolar de menjador de les escoles de la 
ZER Vall del Ter. 

5. Modificació de l’acord de l’execució contractual del servei escolar de transport per al 
curs 2015-2016 de la Ruta 4, Salarsa-Camprodon. 

6. Modificació de l’acord de l’execució contractual del servei escolar de transport per al 
curs 2015-2016 de la Ruta 5, St. Pau-Camprodon. 

7. Modificació de l’acord de l’execució contractual del servei escolar de transport per al 
curs 2015-2016 de la Ruta 13, Toses-Ribes. 

8. Pròrroga del contracte de concessió de gestió del servei públic de transport a la 
demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-Campdevànol, en el 
tram Ripoll-Camprodon. 

9. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions. 

10. Devolució d’avals i fiances: 
11.1. Devolució d’aval a l’empresa ITT Water and Wastewater España, SA. 
11.2. Devolució d’aval a l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA. 
11.3. Devolució de fiança a l’empresa Residència Canina Can Pujol, SC. 

11. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
11.1. Aprovació de factures. 

12. Mocions d’urgència: 
Control de l’Acció de Govern 

 
13. Donar compte dels decrets de Presidència. 
14. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
15. 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 
 
S’acorda per unanimitat aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de setembre de 
2015, sense cap esmena. 
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2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOL LÈS PER 
A LA REDACCIÓ DELS PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ D’ACORD A MB LA 
LLEI 2/2014, DE 27 DE GENER, QUE MODIFICA LA LLEI 5 /2003, DE 22 
D’ABRIL DE MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTAL S EN LES 
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICA CIONS I LES 
INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS 
 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Ripollès, que té com a objectiu establir les condicions de col· laboració 
entre ambdues administracions per a la redacció i elaboració dels plànols de delimitació 
de franges exteriors de protecció de les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal· lacions ubicades a menys de 500 metres de la massa forestal, 
d’acord amb el que estableixen les Lleis 2/2014 i 5/2003, corresponents als municipis de 
Campdevànol, Campelles, Les Llosses, Llanars, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga 
de Ter; 
 
Vistos els informes  d'Intervenció i de la tècnica de la Subàrea de Cooperació Municipal 
que consten a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona per a la redacció dels 
plànols de delimitació dels municipis de Campdevànol, Campelles, Les Llosses, Llanars, 
Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases, 
Toses, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter, d’acord amb el que estableixen les 
Lleis 2/2014, de 27 de gener i 5/2003, de 22 d’abril. 
 
La Diputació de Girona sufragarà el cost del servei, que ascendeix a 300 euros per plànol.  
Han sol· licitat l’assistència tècnica 14 municipis de la comarca, per tant l’import total del 
servei serà de 4.200 euros. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Cooperació Municipal, 
juntament amb una còpia de la minuta del conveni, perquè en tingui constància. 
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Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura del conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
El president explica el contingut del conveni. 
 
 
3. DENÚNCIA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL C ONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE PLANOLES PE R A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA NÚRIA MOR ER I PI 
 
El dia 9 de maig de 2014 es va signar el conveni de col· laboració entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Planoles per a la gestió, per part de 
l’Ajuntament,  del servei de menjador de l’escola Núria Morer i Pi.  
 
La clàusula desena d’aquest conveni estableix que serà vigent durant el curs 2014-2015 i 
es prorrogarà tàcitament, per períodes d’un curs, fins un màxim de dos cursos més, si cap 
de les parts no ho denuncia amb quatre mesos d’antelació a la finalització de cada curs. 
 
L’Ajuntament de Planoles, mitjançant Decret d’Alcaldia del dia 4 de setembre de 2015, 
ratificat per acord de Ple del dia 16 de setembre, va denunciar el conveni. En el mateix 
decret, s’hi fa constar la impossibilitat que cap establiment local pugui prestar el servei i  
l’interès de l’Ajuntament en què el Consell Comarcal el gestioni. 
 
El Consell Comarcal ha iniciat la contractació dels servei de menjador de les escoles de la 
ZER Vall del Ter per al curs 2015-2016. Malgrat el retard en la notificació formal de la 
denúncia del conveni per part de l’Ajuntament, en aquesta contractació ha estat possible 
incorporar-hi també el servei de menjador i monitoratge de l’escola Núria Morer i Pi. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar la denúncia del conveni de col· laboració subscrit en data de 9 de maig 
de 2014, entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Planoles per a la gestió 
del servei de menjador i monitoratge de l’escola Núria Morer i Pi, amb efectes a l’inici 
del curs escolar 2015/2016. 
 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a l’Ajuntament de Planoles i a l’escola 
Núria Morer i Pi. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea d’Ensenyament i Escola 
Comarcal del Música, perquè en tinguin constància. 
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El president explica que l’Ajuntament de Planoles va comunicar que el servei de 
menjador de l’escola Núria Morer i Pi, a partir d’ara, s’havia de gestionar de forma 
diferent. L'Ajuntament de Planoles ha denunciat el conveni i ha encarregat la gestió del 
servei de menjador al Consell Comarcal, que ha de procedir a fer la contractació 
pertinent. 
 
El president també explica els antecedents de la forma de gestió del servei de menjador 
de l’escola, els cursos precedents un restaurant del poble feia els menús escolars. 
 
 
4. PROPOSTA D'INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ  DEL 
CONTRACTE D'ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE MENJARS DES TINATS 
ALS SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR DE LES ESCOLAES DE L A ZER 
VALL DEL TER 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 4 d'agost de 2014 es va subscriure el contracte d'elaboració i distribució de 
menjars destinats al servei escolar de menjador de les escoles de la ZER Vall del Ter amb 
La Teuleria, S.L. El pacte quart del contracte estableix que el termini és de dos anys, amb 
la possibilitat de prorrogar-lo un any més. El termini constitueix una obligació essencial 
del contracte. 
 
2.- En data 1 de setembre de 2015, mitjançant comunicació telemàtica, rebuda per correu 
ordinari en el Registre d'aquesta corporació en data 24 de setembre de 2015,  La Teuleria, 
S.L. comunica la impossibilitat de continuar prestant el servei a partir de l'inici del curs 
2015-16. La impossibilitat obeeix a motius sobrevinguts de caràcter imminent que afecten 
la Direcció de l'empresa i la seva disponibilitat per poder continuar prestant aquest servei. 
 
3.- Per Decret de Presidència de data 10 de setembre de 2015 s'ha contractat la realització 
d'aquest servei al senyor Marc Navarro i Moya, fins com a màxim el dia 31 de desembre 
de 2015, en què s'haurà procedit a l'adjudicació del servei per procediment negociat, fins 
a final del curs 2015-16 i amb possibilitat de prorrogar-lo durant el curs 2016-17. 
 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.- Els apartats f) i h) de l'article 223 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), disposen, respectivament, que seran causa de resolució dels contractes 
l'incompliment de les obligacions essencials del contracte i les establertes expressament 
en els plecs. 
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II.  L'article 225.3 TRLCSP estableix que quan el contracte es resolgui per incompliment 
culpable del contractista, aquest ha d'indemnitzar l'Administració pels danys i perjudicis 
ocasionats. La indemnització s'ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, 
si s'escau, s'hagi constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista pel que fa a l'import que excedeixi de la garantia confiscada. 
 
III.  D'acord amb allò que estableix l'article 100 c) del TRLCSP la garantia dipositada 
respon de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, 
d'acord amb el que estigui establert en el contracte o en el TRLCSP. 
 
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. 
 
VII.  L’òrgan competent per aprovar la resolució és el Consell de Govern per delegació 
del Ple en sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicat al BOP de Girona 
núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Vist l'informe jurídic emès a l'efecte. 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Iniciar el procediment de resolució del contracte d'elaboració i distribució de 
menjars destinats al servei de menjador de les escoles de la ZER Vall del Ter, subscrit en 
data 4 d'agost de 2014 entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa La Teuleria S.L. 
 
Segon. Atorgar a l’empresa La Teuleria, S.L. un període de 10 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per examinar l'expedient i formular 
les al· legacions que estimi pertinents . 
 
Tercer. Incautar provisionalment la garantia definitiva prestada per l'empresa La Teuleria,  
S.L., per respondre dels possibles perjudicis que es puguin  causar al Consell Comarcal 
del Ripollès, a causa de la resolució anticipada del contracte per causes imputables al 
contractista.  
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Subàrea d'Ensenyament i Escola 
Comarcal de Música, a l'efecte oportú. 
 
El president explica que aquest punt està relacionat amb el punt 3. El servei de menjador 
de les escoles de la ZER Vall del Ter es prestava, fins ara, a través d’un contracte amb 
l’empresa La Teuleria, SL.  
 
El Consell Comarcal té delegada la competència de la gestió del servei escolar de 
menjador, mitjançant un conveni de col· laboració amb el Departament d’Ensenyament de 
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la Generalitat de Catalunya. El Consell Comarcal ha formalitzat diversos convenis amb 
les AMPES de les escoles per tal que gestionin el servei de menjador.  
El Consell Comarcal serà exigent amb les AMPES per tal que facin bé la contractació del 
servei, s'hi ha de treballar a fons. De moment, la gestió del servei  s’ha solucionat com 
s’ha pogut fins al desembre. 
 
S’ha de fer una anàlisi del tema dels menjadors escolars sobre com gestionar-los. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’EXECUCIÓ CONTRACTUAL  DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2015  –  2016 DE LA RUTA 
4, SALARSA - CAMPRODON 
 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la sessió del dia 8 de setembre de 2015, va 
ratificar el decret de Presidència del dia 13 d’agost de 2015 d’establiment del detall de 
l’execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 2015-2016 de la Ruta 4, 
Salarsa – Camprodon. 

 
Aquest detall especifica els horaris, la capacitat dels vehicles a emprar, la durada màxima 
de les expedicions, les parades, l’alumnat a transportar i el càlcul del preu total del curs.  
 
La Gerència, el dia 18 de setembre de 2015, va proposar modificar el detall de l’execució 
contractual del servei escolar de transport per al curs 2015-2016, establert per decret de 
Presidència del dia 13 d’agost i ratificat pel Ple del Consell del dia 8 de setembre de 
2015, de la Ruta 4. La modificació, que ve motivada per l'increment del nombre 
d’expedicions, implica alterar el preu del contracte.  
 
La clàusula 19.1 dels plecs reguladors de la contractació disposa que l’Administració 
podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en 
els termes establerts a l’article 258 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 
 
El Consell de Govern, per delegació del Ple de data 8 de setembre de 2015, té atribuïdes 
les competències relatives a la contractació administrativa. Aquestes delegacions s’han 
publicat en el BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Consta a l’expedient l’informe d’Intervenció que acredita que hi ha crèdit suficient, a 
nivell de vinculació jurídica, en el pressupost de l’exercici 2015, per afrontar la 
modificació proposada fins a finals de l’any 2015 i que, en tot cas, cal adoptar el 
compromís de dotar  el pressupost de l’exercici 2016 amb la quantitat necessària per fer 
front a la mateixa contractació durant l’any 2016. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Modificar, amb efectes des del dia 14 de setembre de 2015, el detall de l’execució 
contractual del servei escolar de transport per al curs 2015-2016, establert per decret de 
Presidència del dia 13 d’agost i ratificat pel Ple del Consell Comarcal del dia 8 de 
setembre de 2015, de la Ruta 4, Salarsa - Camprodon, en el sentit que es detalla a 
continuació: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
8:15        

(90')   [9]

<2>         
8:15         

(90')   [9]

<3>         
8:15        

(90')   [9]

<4>         
8:15        

(90')   [9]

<5>         
8:15        

(90')   [9]

TORNADA
<6>         

17:00        
(90')   [9]

<7>         
17:00         

(90')   [9]

<8>         
17:00        

(90')   [9]

NOTA: Les expedicions <6> <7> i <8> poden canviar de dia

Observacions:

CURS 2015/2016

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

RUTA 4 SALARSA - CAMPRODON

3.(…) Durada màxima de l'expedició.  
 

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:25 1
7:30 2
8:00 1
8:10 -4

17:05 4
17:15 -1
17:45 -2
17:50 -1

Parades

<1> <2> <3> 
<4> <5>

SI Germans Vila Riera

Plana Martina 
El Puig

Font Rubí. Pi Solitari

<6> <7> <8> 

SI Germans Vila Riera
Font Rubí. Pi Solitari
Plana Martina 
El Puig  
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RUTA 4

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 8 280 67,29 18.841,20

TOTAL 18.841,20

DG ( 4%) 753,65

BE ( 2%) 376,82

( PTI ) TOTAL 19.971,67

IVA (10%) 1.997,17

( PTF ) TOTAL 21.968,84

SALARSA - CAMPRODON CURS 2015/2016

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
PREU 

UNITARI
PREU 
TOTAL

TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 amb la quantitat 
necessària per poder fer front a la modificació de l’execució contractual del servei escolar 
de transport per al curs 2015-2016 de la Ruta 4, Salarsa – Camprodon. 
 
Tercer. Notificar aquest acord, a l'empresa, Bernardino Llongarriu i atorgar-li un termini 
d’audiència de 10 dies a fi que formuli, si escau, les al· legacions que consideri oportunes. 
Si no en formula, l’acord esdevindrà definitiu en via administrativa. 
 
Quart. Comunicar el contingut de l’acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
persones, per a l’efecte corresponent. 
 
 
6. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’EXECUCIÓ CONTRACTUAL  DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2015  –  2016 DE LA 
RUTA, 5 SANT PAU - CAMPRODON. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la sessió del dia 8 de setembre de 2015, va 
ratificar el decret de Presidència del dia 13 d’agost de 2015 d’establiment del detall de 
l’execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 2015-2016 de la Ruta 5, 
Sant Pau – Camprodon. 

 
Aquest detall especifica els horaris, la capacitat dels vehicles a emprar, la durada màxima 
de les expedicions, les parades, l’alumnat a transportar i el càlcul del preu total del curs.  
 
La Gerència, el dia 18 de setembre de 2015, va proposar modificar el detall de l’execució 
contractual del servei escolar de transport per al curs 2015-2016, establert per decret de 
Presidència del dia 13 d’agost i ratificat pel Ple del Consell del dia 8 de setembre de 
2015, de la Ruta 5, Sant Pau - Camprodon. La modificació, que ve motivada per la 



 10 

impossibilitat de prestar el servei de tornada amb la modalitat de reserva de places en el 
transport escolar, implica incrementar el nombre d'expedicions inicialment contractat. 
 
La clàusula 19.1 dels plecs reguladors de la contractació disposa que l’Administració 
podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en 
els termes establerts a l’article 258 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 
 
El Consell de Govern, per delegació del Ple de data 8 de setembre de 2015, té atribuïdes 
les competències relatives a la contractació administrativa. Aquestes delegacions s’han 
publicat en el BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Consta a l’expedient l’informe d’Intervenció que acredita que hi ha crèdit suficient, a 
nivell de vinculació jurídica, en el pressupost de l’exercici 2015, per afrontar la 
modificació proposada fins a finals de l’any 2015 i que, en tot cas, cal adoptar el 
compromís de dotar  el pressupost de l’exercici 2016 amb la quantitat necessària per fer 
front a la mateixa contractació durant l’any 2016. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Modificar, amb efectes des del dia 14 de setembre de 2015, el detall de l’execució 
contractual del servei escolar de transport per al curs 2015-2016, establert per decret de 
Presidència del dia 13 d’agost i ratificat pel Ple del Consell Comarcal del dia 8 de 
setembre de 2015, de la Ruta 5, Sant Pau - Camprodon , en el sentit que es detalla a 
continuació: 
 

RUTA 5

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>            
8:15                

(45')   [30]

<2>            
8:15                

(45')   [30]

<3>            
8:15                

(45')   [30]

<4>            
8:15                

(45')   [30]

<5>            
8:15                

(45')   [30]

TORNADA
<6>            

14:30                
(45')   [30]

<7>            
14:30                

(45')   [30]

<8>            
14:30                

(45')   [30]

<9>            
14:30                

(45')   [30]

<10>            
14:30                

(45')   [30]
Observacions:

CURS 2015/2016

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

SANT PAU - CAMPRODON

3.(…) Durada màxima de l'expedició.  
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:55 22
8:00 1
8:05 1
8:10 -24

14:35 24
14:40 -1
14:45 -1
14:50 -22

Colònia Estebanell
SI Germans Vila Riera

<1> <2> <3> 
<4> <5>

St.Pau de Segúries
La Ral

Parades

<6> <7> <8> 
<9> <10>

SI Germans Vila Riera
Colònia Estebanell
La Ral
St.Pau de Segúries  

 
RUTA 5

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

30 45' 10 350 60,95 21.332,50

TOTAL 21.332,50

DG ( 6%) 1.279,95

BE ( 4%) 853,30

( PTI ) TOTAL 23.465,75

IVA (10%) 2.346,58

( PTF ) TOTAL 25.812,33

SANT PAU - CAMPRODON CURS 2015-2016

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
PREU 

UNITARI
PREU 
TOTAL

TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 amb la quantitat 
necessària per poder fer front a la modificació de l’execució contractual del servei escolar 
de transport per al curs 2015-2016 de la Ruta 5, Sant Pau – Camprodon. 
 
Tercer. Notificar aquest acord, a l'empresa TEISA i atorgar-li un termini d’audiència de 
10 dies a fi que formuli, si escau, les al· legacions que consideri oportunes. Si no en 
formula, l’acord esdevindrà definitiu en via administrativa. 
 
Quart. Comunicar el contingut de l’acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
persones, per a l’efecte corresponent. 
 
 
7. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’EXECUCIÓ CONTRACTUAL  DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2015  –  2016 DE LA RUTA 
13 TOSES - RIBES 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la sessió del dia 8 de setembre de 2015, va 
ratificar el decret de Presidència del dia 13 d’agost de 2015 d’establiment del detall de 
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l’execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 2015-2016 de la Ruta 
13, Toses - Ribes. 

 
Aquest detall especifica els horaris, la capacitat dels vehicles a emprar, la durada màxima 
de les expedicions, les parades, l’alumnat a transportar i el càlcul del preu total del curs.  
 
La Gerència, el dia 18 de setembre de 2015, va proposar modificar el detall de l’execució 
contractual del servei escolar de transport per al curs 2015-2016, establert per decret de 
Presidència del dia 13 d’agost i ratificat pel Ple del Consell del dia 8 de setembre de 
2015, de la Ruta 13, Toses - Ribes. La modificació, que ve motivada per l' increment del 
nombre d'alumnes, implica contractar un vehicle de major capacitat per prestar el servei. 
 
La clàusula 19.1 dels plecs reguladors de la contractació disposa que l’Administració 
podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del servei contractat, en 
els termes establerts a l’article 258 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 
 
El Consell de Govern, per delegació del Ple de data 8 de setembre de 2015, té atribuïdes 
les competències relatives a la contractació administrativa. Aquestes delegacions s’han 
publicat en el BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Consta a l’expedient l’informe d’Intervenció que acredita que hi ha crèdit suficient, a 
nivell de vinculació jurídica, en el pressupost de l’exercici 2015, per afrontar la 
modificació proposada fins a finals de l’any 2015 i que, en tot cas, cal adoptar el 
compromís de dotar  el pressupost de l’exercici 2016 amb la quantitat necessària per fer 
front a la mateixa contractació durant l’any 2016. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Modificar, amb efectes des del dia 14 de setembre de 2015, el detall de 
l’execució contractual del servei escolar de transport per al curs 2015-2016, establert per 
decret de Presidència del dia 13 d’agost i ratificat pel Ple del Consell Comarcal del dia 8 
de setembre de 2015, de la Ruta 13, Toses - Ribes, en el sentit que es detalla a 
continuació: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
8:30          

(45')   [15]

<2>         
8:30          

(45')   [15]

<3>         
8:30          

(45')   [15]

<4>         
8:30          

(45')   [15]

<5>         
8:30          

(45')   [15]

TORNADA
<6>        

15:00       
(45')   [15]

<7>        
15:00       

(45')   [15]

<8>        
15:00       

(45')   [15]

<9>        
15:00      

(45')   [15]

<10>        
15:00        

(45')   [15]

Observacions:

CURS 2015/2016

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

TOSES - RIBESRUTA 13 

3.(…) Durada màxima de l'expedició.  
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:55 1
8:04 1
8:07 1
8:10 6
8:25 -9

15:05 9
15:20 -6
15:23 -1
15:26 -1
15:35 -1

Planés (Font)
Planoles (Depuradora)

Fornells

Parades

<6> <7> <8> 
<9> <10> 

Institut Joan Triadú

<1> <2> <3> 
<4> <5>

Planoles (Plaça dels pernils)
Planoles (Depuradora)
Planés (Font)

Institut Joan Triadú

Fornells

Planoles (Plaça dels pernils)

 
 

RUTA 13

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

15 45' 10 350 55,05 19.267,50

TOTAL 19.267,50

DG ( 7%) 1.348,73

BE ( 5%) 963,38

( PTI ) TOTAL 21.579,60

IVA (10%) 2.157,96

( PTF ) TOTAL 23.737,56

TOSES - RIBES CURS 2015/2016

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
PREU 

UNITARI
PREU 
TOTAL

TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 amb la quantitat 
necessària per poder fer front a la modificació de l’execució contractual del servei escolar 
de transport per al curs 2015-2016 de la Ruta 13, Toses - Ribes. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa Transports Mir, i atorgar-li un termini 
d’audiència de 10 dies a fi que formuli, si escau, les al· legacions que consideri oportunes. 
Si no en formula, l’acord esdevindrà definitiu en via administrativa. 
 
Quart. Comunicar el contingut de l’acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
persones, per a l’efecte corresponent. 
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8. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DEL TRANSPORT A LA DEMANDA EN REFORÇ DE LA L ÍNIA 
REGULAR SETCASES-CAMPRODON-RIPOLL-CAMPDEVÀNOL, EN E L 
TRAM RIPOLL-CAMPRODON 
 
La vigència del contracte de concessió de gestió del servei públic del transport a la 
demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-Campdevànol, en el 
tram Ripoll-Camprodon, és, d’acord amb el què fixa la clàusula sisena del plec de 
clàusules regulador del contracte, de dos anys, a comptar des del dia 1 de novembre de 
2013. Es preveu també la possibilitat de realitzar pròrrogues anuals fins a un màxim de 
dues. 
 
En data 23 de setembre de 2015, la Gerència ha emès una proposta sobre la necessitat 
d’executar la pròrroga contemplada al contracte de concessió de gestió del servei públic 
del transport a la demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-
Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon, per un any, amb efectes des del 1 de 
novembre de 2015 i fins el dia 31 d’octubre de 2016. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 24 de setembre de 2015, que acredita la disponibilitat 
pressupostària amb càrrec a la partida 2015.3.4412.22799.1. i recorda que tant la revisió 
com l’execució del contracte, resta condicionat a què s’obtingui anualment el 
finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat; en altre cas s’hauran de 
suspendre els contractes de transport, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin 
correspondre. També cal adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 
amb la quantitat necessària per poder fer front a la mateixa pròrroga durant l’any 2016. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en la sessió celebrada en 
data 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP de Girona núm. 186, de 25 de setembre 
de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte de concessió de gestió del servei públic del transport a la 
demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-Campdevànol, en el 
tram Ripoll-Camprodon, per un any més, amb efectes des del dia 1 de novembre de 2015 
i fins el dia 31 d’octubre de 2016. 
 
Segon. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 amb la quantitat 
necessària per poder fer front a la pròrroga durant l’any 2016. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al concessionari, i fer-li palès que contra l'acord podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
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contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
9. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES PRESTACION S 
 
En data de 19 d’agost de 2002, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2002 i per un 
termini d’execució i de vigència de deu anys, es va subscriure el contracte de concessió 
del servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions, entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS, SL. 
 
El pacte segon del contracte subscrit, així com l'article 10 del plec regulador de la 
contractació relatius al termini de vigència de la concessió, estableixen que el contracte 
serà prorrogable expressament per períodes de 6 mesos fins a un màxim de 2 anys. 
Únicament en casos de necessitat causada per l’interès públic del servei, podrà prorrogar-
se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò que resulti del principi d’equilibri 
financer del contracte. Així mateix, serà obligatòria pel contractista una pròrroga de 6 
mesos si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del servei abans de la finalització 
del termini contractual o de les seves pròrrogues;  
 
En data 28 de setembre de 2015, la tècnica de Medi Ambient ha emès una proposta sobre 
la necessitat d’executar la pròrroga del contracte de concessió del servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions per 6 mesos més. 
 
Avala la necessitat de pròrroga d'aquest contracte el fet que, tot i que des de fa més d’un 
any s'està treballant en l'elaboració dels nous plecs reguladors de la contractació, resten 
pendents de definició aspectes substancials per a la contractació, ja que no tots els 
municipis de la comarca han determinat exactament el servei i la modalitat de recollida 
d’escombraries que volen implantar, encara s'estan debatent els serveis concrets que s'han 
d'incloure al contracte, així com les modificacions i millores que es pretenen introduir en 
el nou servei de recollida i tractament de residus municipals de la comarca del Ripollès, la 
qual cosa impedeix, des del punt de vista tècnic, jurídic i econòmic, l’aprovació dels nous 
plecs reguladors de la contractació. 
 
Vistos els informes  d'Intervenció, de Secretaria i de la tècnica de Medi Ambient que 
consten a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple, en sessió celebrada en 
data 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP de Girona núm. 186, de 25 de setembre 
de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions, fins el dia 1 d’abril de 2016. 
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Segon. Comunicar l’acord al concessionari i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
El president explica que aquesta és la penúltima pròrroga que es pot fer. 
 
 
10. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
10.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA ITT WATER AND WA STEWATER 
ESPAÑA, SA 
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA 
(abans ITT WATER AND WASTEWATER ESPAÑA, SA), de devolució de l’aval 
dipositat en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament d’una 
bomba d’entrada de l’estació de bombament de Can Botei i una de l’estació de 
bombament de l’EDAR de Ripoll-Campdevànol; 
 
Atès l’informe favorable emès per la cap d’àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, senyora Elisabet Muntadas i Castellà, en data 21 de setembre de 2015, sobre 
la devolució de l’aval de l’entitat Banco de Sabadell, SA, número 10000562795, per un 
import de 2.101,01 € (dos mil cent un euros amb un cèntim), dipositat per l’empresa ITT 
WATER AND WASTEWATER ESPAÑA, SA, en concepte de garantia definitiva del 
contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic i les disposicions que la desenvolupen; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del Decret de 
Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 
de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa ITT WATER AND WASTEWATER ESPAÑA, SA, l’aval 
de l’entitat Banco de Sabadell, SA, número 10000562795, per un import de 2.101,01 € 
(dos mil cent un euros amb un cèntim), dipositat en concepte de garantia definitiva del 
contracte de subministrament d’una bomba d’entrada de l’estació de bombament de Can 
Botei i una de l’estació de bombament de l’EDAR de Ripoll-Campdevànol. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
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10.2. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA ECOLÓGICA IBÉRIC A Y 
MEDITERRÁNEA, SA  
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y 
MEDITERRÁNEA, SA (ECOIMSA), de devolució de l’aval dipositat en concepte de 
garantia definitiva pel contracte de servei de transport i tractament dels lixiviats de 
l’abocador Ripollès-3; 
 
Atès l’informe favorable emès per la cap d’àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, senyora Elisabet Muntadas i Castellà, en data 18 de setembre de 2015, sobre 
la devolució de l’aval de l’entitat Bankinter, SA, número 0339105, per un import de 
7.020 € (set mil vint euros), dipositat per l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y 
MEDITERRÁNEA, SA (ECOIMSA), en concepte de garantia definitiva del contracte a 
dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic i les 
disposicions que el desenvolupen; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut de l’acord de Ple de 
data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186 de 25 de 
setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, SA, 
(ECOIMSA), l’aval de l’entitat Bankinter, SA, número 0339105, per un import de 7.020 
€ (set mil vint euros), dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte de servei 
de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
10.3. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA RESIDÈNCIA CA NINA CAN 
PUJOL, SC 
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa RESIDÈNCIA CANINA CAN PUJOL, SC, 
de devolució de la fiança en metàl· lic dipositada com a garantia definitiva del contracte 
del servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès; 
 
Atès l’informe emès per la cap d’àrea de Medi Ambient i cooperació Municipal de la 
corporació, senyora Elisabet Muntadas i Castellà, en data 25 de setembre de 2015, pel 
qual es constata que el servei es va realitzar correctament i s’informa favorablement sobre 
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el retorn de l’import en metàl· lic de 1.311,21 € (mil tres-cents onze euros amb vint-i-un 
cèntims), dipositats per l’empresa RESIDÈNCIA CANINA CAN PUJOL, SC, en 
concepte de garantia definitiva del contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic i les disposicions que la desenvolupen; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut de l’acord de Ple de 
data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de 
setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa RESIDÈNCIA CANINA CAN PUJOL, SC la fiança en 
metàl· lic per un import de 1.311,21 € (mil tres-cents onze euros amb vint-i-un 
cèntims), dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte del servei públic de 
recollida de gossos abandonat a la comarca del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
11. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
11.1. 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 8 de setembre 
de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de Presidència de 
data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), 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 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) 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida residus sòlids, mes d'agost ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d'agost ADO 22.327,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

Transport demanda Vallfogona, mes 
d'agost 

ADO 511,98 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes d'agost 

ADO 993,12 

ECOIMSA Tractament i transport lixiviats 4.8.15 ADO 905,52 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 6 i 
10.8.15 

ADO 1.884,19 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 18 i 
24.8.15 

ADO 1.845,69 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
20.8.15 

ADO 892,43 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
31.8.15 

ADO 917,84 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
d'agost 

ADO 49.104,19 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
21.9.15 

ADO 900,13 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

Reforç demanda Ripoll - Camprodon, 
mesos de gener a març 

ADO 1.947,00 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats  
3.9.15 

ADO 907,83 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Servei de neteja CCR, mes d'agost O 2.209,19 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
12. MOCIONS D’URGÈNCIA. 
 
No se'n presenten. 
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
13. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 03.09.2015  Aprovar el pagament de la certificació núm.1 i última de l'obra 

2011/1348, inclosa al PUOSC, titulada "Construcció d’una 
escullera a la plaça de l’Ajuntament", de l'Ajuntament de 
Campelles, per un import de 12.497,52 €. 

Decret de 07.09.2015 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2015-2016 (Fase 1), 
que es relacionen. 

Decret de 10.09.2015 Contracte menor de serveis de menjador de les escoles rurals de 
la comarca del Ripollès. Curs 2015-2016 (primer trimestre). 

Decret de 14.09.2015 Concórrer a la convocatòria d’ajuts per al Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de 
la renda mínima d’inserció, d’acord amb el que preveu l’Ordre 
EMO/244/2015, de 29 de juliol, publicada en el DOGC núm. 
6929, de 6 d’agost de 2015. 

Decret de 15.09.2015 Atorgar un complement retributiu segons es detalla als 
treballadors d'aquesta corporació, Sra. Aida Vázquez Marín i 
Sr. Ian Martínez Mañes, a abonar en una sola vegada en la 
nòmina del mes de setembre d’enguany. 

Decret de 16.09.2015 Concedir i denegar els ajuts de menjador escolar, curs 2015-
2016, (fase 1), que es relacionen. 

Decret de 16.09.2015 Delegar la representació de la Presidència a favor del Sr. Albert 
Puigvert i Tuneu, gerent del CCR, per tal que el dia 17 de 
setembre de 2015 comparegui en nom del president davant del 
Jutjat d’instrucció núm. 1 de Ripoll, Secció Penal, diligències 
prèvies 154/2015, per robatori amb força en les coses, amb 
l’objecte de prestar declaració en qualitat de perjudicat i que es 
manifesti en relació a l’oferiment de les accions previstes als 
articles 109 i 110 de la Llei d’enjudiciament criminal. 

Decret de 17.09.2015 Autoritzar al treballador del CCR Sr. Estanislao Rota i Tallant 
el gaudiment de 6 dies addicionals de permís per assumptes 
personals i de 4 dies addicionals de vacances per antiguitat. 

Decret de 18.09.2015 Concedir els ajuts de desplaçament per al curs 2015-2016, (fase 
1a.), que es relacionen. 

Decret de 18.09.2015 Concedir i denegar els ajuts de desplaçament, curs 2015-2016, 
(fase 1), que es relacionen. 

Decret de 24.09.2015 Concedir i denegar els ajuts de menjador escolar, curs 2015-
2016, (fase 2), que es relacionen 

Decret de 25.09.2015 Contracte menor de subministrament i instal· lació d’una bomba 
de recirculació de fangs de l’EDAR de Ripoll. 

Decret de 25.09.2015 Contracte menor de subministrament i instal· lació d’un bufador 
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per fer l’aireació del reactor biològic de l’EDAR de Sant Pau 
de Segúries 

Decret de 25.09.2015 Contracte menor de subministrament i instal· lació de dos 
agitadors pel biològic de l’EDAR de Sant Pau de Segúries. 

Decret de 28.09.2015 Contractar amb caràcter d’urgència, en règim laboral temporal, 
en la modalitat d’obra o servei determinat, al personal de 
l’Escola Comarcal de Música que es relaciona,  amb efectes de 
data 1 d’octubre de 2015 i fins al 30 de juny de 2016. 

Decret de 29.09.2015 Delegació de les funcions de Presidència al vicepresident 
primer, Sr. Eudald Picas i Mitjavila, des del dia 1 fins al dia 4 
d’octubre de 2015, ambdós inclosos. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
14. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a continuació: 
 
Resolució de 25.08.2015 Aprovar l'expedient número 11/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 25.08.2015 Aprovar l'expedient número 12/2015 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 31.08.2015 Aprovar l’import de la Llar d’infants el Petit Avet, SCCL ha 

de satisfer al CCR. 
Resolució de 04.09.2015 Atorgar a la senyora Carme Conte el permís per a la 

utilització del servei de neteja de clavegueram de Cal Titó, del 
municipi de Gombrèn, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 07.09.2015 Atorgar al senyor Josep Saez, en nom de Comunitat de 
Propietaris dels garatges del C. Canigó, 6 del municipi de 
Ripoll, el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 07.09.2015 Atorgar al senyor Manuel Carrión Ortega, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram del Mas La 
Pallissa de la Font, del municipi de Les Llosses, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 07.09.2015 Atorgar a la senyora Ester Camps Constans, en nom del Mas 
La Casanova SC, del municipi de Queralbs, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 07.09.2015 Atorgar a la senyora M. José Vernís Gorriz el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de l'habitatge 
de la Ctra. de Fontalba, 2 del municipi de Queralbs, i aprovar 
la liquidació. 

Resolució de 07.09.2015 Atorgar al senyor Joan Puigcorbé, en nom del Mas Lladré, del 
municipi de Les Llosses, el permís per a la utilització del 
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servei de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 
Resolució de 07.09.2015 Atorgar al senyor Juan José Liébana Domínguez el permís per 

a la utilització del servei de neteja de clavegueram de 
l'habitatge del C. Josep Ma. Pellicer, 8 del municipi de Ripoll, 
i aprovar la liquidació. 

Resolució de 07.09.2015 Atorgar a la senyora Àngela Cirera Sala el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de Cal Jepes 
del municipi de Nevà (Toses), i aprovar la liquidació. 

Resolució de 07.09.2015 Atorgar al senyor Sergi Bertran Pérez, en nom de l’empresa 
Camprodon Entertainment SL, del municipi de Camprodon, el 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i aprovar la liquidació. 

Resolució de 07.09.2015 Atorgar al senyor José Navio Prieto el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de la Casa 
Nova de La Carola del municipi de Ripoll, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 16.09.2015 Aprovar l'expedient número 13/2015 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 17.09.2015 Atorgar a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
dels carrers Font dels Estudiants, el Molí Petit, d’Oganes, la 
piscina i la plaça dels Quatre Cantons del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 

Resolució de 17.09.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per la utilització del servei de neteja de 
clavegueram dels carrers Font dels Estudiants, el Molí Petit, 
d’Oganes, la piscina i la plaça dels Quatre Cantons del 
municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 17.09.2015 Atorgar a l'Ajuntament de Ribes de Freser un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram dels carrers 
Núria, Puigmal, Sant Quintí, Balandrau, el passeig del Rigard, 
el pont de Can Rueda, el pont del C. Major, la Ctra. de Ribes 
Altes i Ventolà del municipi de Ribes de Freser. 

Resolució de 17.09.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram dels 
carrers Núria, Puigmal, Sant Quintí, Balandrau, el passeig del 
Rigard, el pont de Can Rueda, el pont del C. Major, la Ctra. 
de Ribes Altes i Ventolà del municipi de Ribes de Freser. 

Resolució de 17.09.2015 Atorgar a l'Ajuntament de Ribes de Freser un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram del carrer 
Núria del municipi de Ribes de Freser. 

Resolució de 17.09.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram del 
carrer Núria del municipi de Ribes de Freser. 

Resolució de 18.09.2015 Atorgar al Sr. Pere Subirana Perpinyà en nomb del Camping 
Pardines, un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
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amb camió cisterna, i aprovar l’autoliquidació provisional. 
Resolució de 18.09.2015 Atorgar a la Sra. Anna Domingo Jané, un permís puntual 

d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna per buidar 
la fossa sèptica de la Casa Etxade situada a la Ctra. de 
Rocabruna a Beget, del municipi de Camprodon, i aprovar 
l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 18.09.2015 Reconèixer a la funcionària de carrera del CCR, senyora 
Motserrat Cañete i López els serveis prestats en el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. 

Resolució de 21.09.2015 Atorgar al senyor Jordi Valés Vila el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de l'habitatge 
del C. Coll de Merolla, Barri Aranyonet, s/n del municipi de 
Gombrèn, i aprovar la liquidació.. 

Resolució de 22.09.2015 Atorgar a la Sra. Anna Ma. Merino Aparició, un permís 
puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna 
per buidar la fossa sèptica del Mas Cugumells situat a la Ctra. 
Nacional 260, km 145,100 del municipi de Dòrria (Toses), i 
aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 22.09.2015 Aprovar el nou detall, des del dia 14 de setembre de 2015, de 
l’execució de la Ruta 1 Setcases-Camprodon, curs 2015-2016. 

Resolució de 22.09.2015 Aprovar el nou detall, des del dia 14 de setembre de 2015, de 
l’execució de la Ruta 2 Molló-Camprodon, curs 2015-2016. 

Resolució de 22.09.2015 Aprovar el nou detall, des del dia 14 de setembre de 2015, de 
l’execució de la Ruta 3 Beget-Camprodon, curs 2015-2016. 

Resolució de 22.09.2015 Aprovar el nou detall, des del dia 14 de setembre de 2015, de 
l’execució de la Ruta 8 Les Llosses-Ripoll, curs 2015-2016. 

Resolució de 22.09.2015 Aprovar el nou detall, des del dia 14 de setembre de 2015, de 
l’execució de la Ruta 15 Campelles-Pardines, curs 2015-2016. 

Resolució de 28.09.2015 Atorgar al senyor Enric Masmitjà, en nom de la Comunitat de 
Propietaris del carrer Puig i Cadafalch, núm. 26-28, del 
municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.09.2015 Atorgar al senyor Amador Caravaca, en nom de la Comunitat 
de Propietaris del carrer Santa Magdalena, núm. 15A, del 
municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 28.09.2015 Atorgar al senyor Pere Subirana Perpinyà, en nom del 
Camping Pardines, del municipi de Pardines el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 28.09.2015 Atorgar a l'Ajuntament de Toses un permís per a la utilització 
del servei de neteja de clavegueram del Camí d’Espinosa, 3 
de Fornells de la Muntanya. 

Resolució de 28.09.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Toses per la 
utilització del servei de neteja de clavegueram del Camí 
d’Espinosa, 3 de Fornells de la Muntanya. 
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Resolució de 28.09.2015 Atorgar a l'Ajuntament de Ribes de Freser un permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram del Casal 
d’avis del municipi de Ribes de Freser. 

Resolució de 28.09.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ribes de Freser 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram del Casal 
d’avis del municipi de Ribes de Freser. 

Resolució de 28.09.2015 Atorgar a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses un 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 28.09.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per la utilització del servei de neteja de 
clavegueram del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
15. 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 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Joan Manso i Bosoms 
 


