
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 1 

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 14/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 19 de juliol de 2016 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.35 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   Sr. Miquel Rovira i Comas  
   Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  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. Jordi Moner i Caner 
 Interventora   Sra. Montserrat Miarons i Serra 
 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. Adhesió al Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016. 
3. Proposta de denúncia del conveni entre l’ajuntament de Ribes de Freser i el 

Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte 
municipal. 

4. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de la recollida i el transport 
als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, 
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mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat 
i tramitació ordinària. 

5. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules administratives 
particulars i del plec de prescripcions tècniques que regulen la contractació 
agregada, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
servei del manteniment informàtic, així com la implantació de l'administració 
electrònica i serveis del Consorci AOC del Consell Comarcal del Ripollès i 
altres ens. 

6. Aprovació de la tramitació de l’expedient i del plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir el contracte privat per a 
l'arrendament d'una parcel·la amb una nau construïda per a garatge de camions 
per a la implantació d'una futura planta de transferència de residus a la comarca 
del Ripollès.  

7. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 1, Setcases-Camprodon. 

8. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 2, Molló-Camprodon. 

9. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 3 Beget-Camprodon. 

10. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 4, Salarsa-Camprodon. 

11. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 5, St. Pau-Camprodon. 

12. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 6, Vall del Bac - St. Pau. 

13. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 7, Ogassa - St. Joan. 

14. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 8, Les Llosses – Ripoll. 

15. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 9, Vallfogona - Ripoll. 

16. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 10, Gombrèn – Campdevànol. 

17. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 11, Gombrèn - Ripoll. 

18. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 12, Toses - Planoles. 

19. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 13, Toses – Ribes. 

20. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 14, Queralbs – Ribes. 

21. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 15, Campelles – Ribes. 

22. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 16, Pardines – Ribes. 

23. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 17, EE Vall del Ter. 
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24. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 18, EE Vall del Freser. 

25. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 19, EE Ripoll-Ripoll. 

26. Proposta d'acord d'execució del contracte de transport escolar per al curs 2015-
2016, Ruta 20, Bruguera – Ribes. 

27. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
27.1. Aprovació de factures. 

28. Mocions d’urgència. 
Control de l’Acció de Govern 

 
29. Donar compte dels decrets de Presidència. 
30. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
31. 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 5 de juliol de 
2016, sense cap esmena. 
 
 
2. ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA 
FINANCERA LOCAL 2016 
 
El Ple de la Diputació de Girona en la seva sessió de data 21 de juny de 
2016 va aprovar el Conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya 
per al desenvolupament del pla extraordinari d'assistència financera local 
2016, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA EXTRAORDINARI 
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016 
 
Barcelona,  

REUNITS 
I. D’una part, el Molt l’Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, president de la 

Generalitat de Catalunya, en virtut de les facultats que li confereixen els articles 2 i 
10.a) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern.  

II. I de l’altra part, l’Il∙lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, que 
actua en virtut de la competència que li atorga l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en 
l’exercici de les facultats que a cada un li estan conferides, amb plena capacitat legal per 
formalitzar el present conveni i, a tal efecte, 
EXPOSEN 
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1.Que l’actual situació de crisi econòmica i financera que pateix la Generalitat de Catalunya ha 
provocat que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya als Ens Locals 
es trobin pendents de pagament, precisament per raó de problemes transitoris de liquiditat d’aquesta 
Administració. 
2. El finançament d’alguns dels serveis públics locals es veu afectat per la demora en el pagament 
d’obligacions reconegudes per part d’altres administracions, cosa que pot fer perillar la seva 
prestació efectiva. 
3.Atesa la situació d’especial necessitat dels Ens Locals, la Diputació de Girona es proposa 
col∙laborar perquè puguin disposar de liquiditat al més aviat possible. 
4.Que el Fons de Cooperació Local (en endavant, el “FCL”) és la principal font de finançament no 
finalista de les Comarques, en garanteix la seva participació en els ingressos tributaris de la 
Generalitat, i el seu impagament dificulta a les Comarques seguir prestant els seus serveis. 
5.Que el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant PUOSC) instrumenta la cooperació 
econòmica per a la realització de les obres i els serveis de competència municipal. 
6.Que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació de Girona és garantir els principis 
de solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i social, i aquests 
principis es poden garantir mitjançant la participació en la coordinació de l’Administració local de la 
Generalitat de Catalunya, tal i com prescriu l’article 31.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
del règim local (en endavant, la “LBRL”). 
7.Que la Diputació de Girona, en les seves funcions d’assistència i cooperació econòmica als 
municipis, previstes a l’article 36.1.b) LBRL, es proposa cooperar amb els Ens Locals per a que 
aquests puguin seguir prestant els serveis locals amb normalitat, sense que aquest fet suposi una 
disminució de la seva capacitat econòmica futura envers els compromisos establerts en els diversos 
programes de cooperació entre la Diputació de Girona i els Ens Locals. 
A la vista de les anteriors consideracions, les parts convenen formalitzar aquest conveni 
de col∙laboració amb subjecció a les següents 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte 
1. L’objecte d’aquest Conveni és la col∙laboració entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2016 per subvenir a les necessitats financeres dels Ens Locals, derivades 
dels deutes justificats prèviament pels Ens Locals que han esdevingut reconeguts per la 
Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat, i 
susceptibles d’incloure-s’hi, en les condicions que es determinen en els pactes següents. 
2. Aquest conveni regula les condicions en què la Diputació de Girona efectuarà 
l’adquisició d’aquests crèdits als Ens Locals que a la seva empara ho sol∙licitin, el 
procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a la Diputació de 
Girona, i la cessió dels drets de crèdit que els ens locals hauran de fer en favor de la 
Diputació de Girona perquè aquesta recuperi els imports que haurà satisfet. 
3. Els crèdits susceptibles d’incloure’ls en aquest Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2016 són les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya 
que corresponen al PUOSC manteniment 2014-2015 ajuntaments, a renúncies al PUOSC 
2011 i 2012 ajuntaments i al FCL comarques de la província de Girona, que a data 30 
d’abril de 2016, poden ser objecte de cessió,  en els termes regulats als articles 1526 a 
1536 del Codi Civil. 
Segona. Posició jurídica de les parts 
Les parts que intervenen en aquest conveni tenen les següents posicions jurídiques: 
Els Ens Locals que s’adhereixin al Pla Extraordinari d’Assistència Financera són els 
titulars originaris del dret de crèdit front a la Generalitat de Catalunya, i actuen com a 
cedents. 
La Diputació de Girona serà el nou titular del dret de crèdit transmès pels Ens Locals, 
actuant com a cessionaris. 
La Generalitat de Catalunya és el deutor dels crèdits que poden cedir els Ens Locals a la 
Diputació de Girona. 
Tercera. Finançament 
1. La Diputació de Girona, en exercici de les seves competències de suport i assistència, 
adquirirà dels Ens Locals els crèdits que aquests tinguin al seu favor i a càrrec de la 
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Generalitat de Catalunya de les quantitats corresponents a les anualitats 2014-2015 del 
PUOSC manteniment dels ajuntaments, l’anualitat 2015 FCL comarques i les renúncies al 
PUOSC 2011 i 2012 ajuntaments. 
2. L’import global aportat per la Diputació de Girona al present Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2016 suma un màxim de quinze milions cent cinquanta-cinc 
mil cent noranta-quatre euros amb nou cèntims (15.155.194,09 euros), resultat total de les 
quantitats corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC manteniment ajuntaments,  
a renúncies al PUOSC 2011 i 2012 ajuntaments i  l’anualitat 2015 FCL comarques a data 
30 d’abril de 2016,  tal i com es detalla a l’annex I d’aquest conveni.  
Quarta. Requisits per sol∙licitar el finançament 
Els Ens Locals que vulguin beneficiar-se del finançament ofert per la Diputació de Girona 
s’han d’adherir al present conveni i complir amb els requisits següents: 
a) Ser creditors de la Generalitat de Catalunya per raó dels crèdits susceptibles 
d’incloure’ls al Pla Extraordinari d’Assistència Financera objecte d’aquest Conveni. 
b) Adherir-se al present conveni, mitjançant el procediment establert a la clàusula 
cinquena, dins del termini previst per fer-ho. 
Cinquena. Procediment 
1. L’adhesió al Conveni requereix de l’adopció de les resolucions o acords adients 
aprovats pels òrgans competents dels Ens Locals, l’acceptació de tots els termes d’aquest 
Conveni, i comporta la cessió, en favor de la Diputació de Girona, dels drets de cobrament 
dels crèdits de cadascun dels Ens Locals, d’entre els susceptibles d’incloure’ls al Pla. 
2. La cessió dels drets de crèdit dels Ens Locals a la Diputació de Girona s’ha de 
formalitzar d’acord amb el model de document que figura a l’Annex II del present conveni. 
3. Els Ens Locals que s’adhereixin al Pla Extraordinari d’Assistència Financera poden 
presentar el document d’adhesió al Registre d’Entrada de Documents de la Diputació de 
Girona en el termini màxim de 1 mes des de la recepció de la notificació de l’acord 
d’aprovació del conveni de col∙laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Girona. 
4. La Diputació de Girona efectuarà el pagament de l’import dels crèdits cedits per 
cadascun dels ens locals en el termini màxim d’un mes des de la recepció del seu document 
d’adhesió. 
5. Un cop efectuats els pagaments, la Diputació de Girona notificarà a la Generalitat de 
Catalunya les quantitats efectivament pagades a cadascun dels Ens Locals adherits al Pla 
Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016. 
6. El pagament de la Diputació de Girona als ens locals extingeix el deute de la 
Generalitat de Catalunya front aquests. 
Sisena. Compromisos econòmics de les parts 
La Generalitat de Catalunya es compromet a fer efectives a la Diputació de Girona les 
quantitats satisfetes per aquesta als ens locals objecte de la present col∙laboració, durant 
l’exercici 2016, establint com a data límit de cancel∙lació del deute el 31 de desembre del 
2016. 
Les parts es comprometen a formalitzar, al gener de l’any 2017, un conveni de 
col∙laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 
2017, amb el mateix objecte que aquest conveni. 
Setena. Incompliments 
1. En cas d’incompliment o demora en els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la 
Diputació de Girona, la Diputació de Girona es reserva el dret d’exercitar les accions 
legals necessàries per exigir el pagament dels deutes liquidats, vençuts i exigibles.  
2. Un cop notificat el requeriment del pagament a la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Girona resta autoritzada per compensar-se aquests deutes amb d’altres que 
aquesta pugui tenir amb la Generalitat, pel procediment habitual que tinguin establert, 
fins a cobrar l’import degut. 
Vuitena. Comissió de seguiment i control de les actuacions 
Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de 
les parts signatàries a l’objecte de fer una avaluació del desenvolupament de la 
col∙laboració i formular les propostes que escaiguin per la seva correcta execució. 
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Així mateix, en cas de conflicte o d’incompliment en els pagaments de la Generalitat de 
Catalunya a la Diputació de Girona, la comissió de seguiment serà l’encarregada de 
vetllar per la seva resolució amistosa. 
Novena. Vigència 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i es mantindrà 
vigent fins al 31 de desembre de 2016 o fins la total liquidació dels deutes que se’n 
deriven, no essent prorrogable. 

Desena. Règim jurídic i publicació del conveni 

1. El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per 
les presents clàusules i per tot allò establert als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
2. La Generalitat de Catalunya s’encarregarà de la publicació d’aquest Conveni al DOGC 
per donar compliment a l’obligació prevista en l’article 110.3 de la Llei esmentada. 
El present Conveni serà també objecte de publicació al web del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la Diputació de Girona. 
Onzena. Causes i formes d’extinció 
Són causes d’extinció del present conveni: 
1. La resolució de mutu acord. 
2. La finalització de la seva vigència. 
3. La resta de causes previstes legalment. 
Dotzena. Jurisdicció competent 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la 
jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que poguessin 
sorgir. 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què 
són titulars, subscriuen aquest conveni, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
En nom i representació de la Generalitat de Catalunya, En nom i representació de la 
Diputació de Girona, Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, President de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Pere Vila i Fulcarà, President de la Diputació de Girona 

 
ANNEX I  
RELACIÓ DE CRÈDITS SUSCEPTIBLES D’INCLOURE AL PLA EXTRAORDINARI 
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016 
 
I.1. PUOSC 2014-2015 MANTENIMENT I RENÚNCIES AL PUOSC 2011 I 2012 
AJUNTAMENTS 
 
...  
 
I.2. FCL 2015 CONSELLS COMARCALS 
 

 IMPORT 
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA  966.143,94 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDA  901.787,71 
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA  554.660,84 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA  594.018,20 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONES  720.882,45 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY  781.783,53 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLES  781.969,93 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA  936.902,34 
TOTAL 6.238.148,94 
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En aplicació d'aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als Consells 
Comarcals que s'hi adhereixin, els deutes derivats de les obligacions 
reconegudes per la Generalitat de Catalunya, corresponents al Fons de 
Cooperació Local de l'anualitat 2015. 
 
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, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. El Consell Comarcal del Ripollès s'adhereix al Conveni subscrit 
entre la Generalitat de Catalunya i la diputació de Girona amb què 
s'estableix el Pla extraordinari d'assistència financera local 2016. 
 
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Girona, d'acord amb el que preveu 
aquest conveni, un pagament per import de 781.969,93 euros, per compte 
dels crèdits que l'entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es 
relacionen tot seguit: 
 

Doc. Financer Manament CeGe Pos. Pressupostària Import net Concepte 

5000306350 651067828 GO03 D/460000200/7110/0000 181.969,93 

FCL, 
CONSELLS 
COMARCALS 
2015 

5000306349 651067828 GO03 D/460000200/7110/0000 200.000,00 

FCL, 
CONSELLS 
COMARCALS 
2015 

5000306348 651067828 GO03 D/460000200/7110/0000 200.000,00 

FCL, 
CONSELLS 
COMARCALS 
2015 

5000306347 651067828 GO03 D/460000200/7110/0000 200.000,00 

FCL, 
CONSELLS 
COMARCALS 
2015 

 
Tercer. Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, el 
Consell Comarcal del Ripollès transmet els drets de cobrament dels 
esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per 
quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 
efectius directament a aquesta Diputació. 
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El president explica el contingut del conveni que també ha arribat als ajuntaments. 
Són uns 30.000 € per ajuntament, més o menys. En el cas del Consell Comarcal es 
deuen aproximadament 800.000 €. Aquesta injecció de diners permetrà una millora 
de la tresoreria. 
 
 
3. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE RIBES DE FRESER I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ARQUITECTE MUNICIPAL 
 
Per acord del Consell de Govern de data 2 de setembre de 2014, es va aprovar el 
contingut del Conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte municipal. 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser, en data 11 de juliol de 2016 ha comunicat a 
aquesta corporació el Decret d’Alcaldia de data 1 de juliol de 2016 -RE 2212-, pel 
qual ha deixat sense efecte el conveni de referència, amb efectes de data 1 de juliol 
de 2016, per haver cobert satisfactòriament la plaça d'arquitecte municipal 
convocada prèviament.  
 
L’acord 5è d) del Conveni subscrit, preveu com a possible causa d’extinció, la 
rescissió d’alguna de les parts. 
 
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. Deixar sense efecte el conveni subscrit en data de 3 de setembre de 2014, 
entre  l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
prestació del servei d’arquitecte municipal, amb efectes a partir del dia 1 de juliol 
de 2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a la Subàrea de Cooperació 
municipal, als efectes oportuns. 
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4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS 
DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, HARMONITZAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
El servei de recollida de residus municipals és una competència dels ajuntaments, 
segons l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local.  
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès  van delegar al Consell Comarcal la 
competència de la recollida dels residus sòlids municipals i la gestió del 
corresponent servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de l’article 
25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
La vigència del contracte actualment vigent finalitza el proper mes d’octubre, per la 
qual cosa s’ha procedit a la redacció dels plecs reguladors de la licitació d'aquest 
servei, per un termini de quatre anys, prorrogable per un any més, havent 
determinat prèviament els ajuntaments el model de recollida pel qual optaven. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen la contractació del 
servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de 
la comarca del Ripollès, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària; 
 
De conformitat amb l’article 9 del Reglament regulador del Consell d’Alcaldes de 
la comarca del Ripollès, aquest òrgan ha d’emetre dictamen previ sobre els acords 
de creació i establiment dels serveis comarcals, així com en el cas de canvi en la 
seva forma de gestió. El Consell d'Alcaldes, en la seva sessió ordinària de data 12 
de juliol de 2016, ha dictaminat favorablement la proposta d’aprovació de  la 
tramitació de l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació per 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació 
ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, així com els corresponents plecs reguladors 
de la contractació. 
 
Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de Govern per 
delegació 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. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, 
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harmonitzat i tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès.  
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques del 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació 
ordinària del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa d’1.616.132,72 €/any, més 161.613,28 € corresponent 
al 10% d’IVA, i que resulta un import total de 1.777.746 €/any (UN MILIÓ SET-
CENTS SETANTA-SET MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS), IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost vigent, supeditat a 
l’informe favorable d’Intervenció. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes anualitats previstes en el contracte, per fer front a la 
resta del contracte. 
 
Cinquè. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el DOUE, el BOE, i en el BOP de Girona, i al 
tauler d’anuncis de la corporació. També es publicarà l’anunci de licitació a la web 
del Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del 
contractant. 
 
Sisè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
El president explica que en la sessió de Consell d’Alcaldes de 12 de juliol es va 
dictaminar favorablement sobre la proposta d’aprovació dels plecs i la tramitació 
de l’expedient del contracte de serveis de recollida de residus. Faltaven Sant Pau i 
Ripoll. Van votar en contra Camprodon, Sant Joan i Campelles i es va abstenir 
Pardines. L’aprovació de la tramitació correspon al Consell de Govern, per 
delegació del ple. El servei de recollida de residus està delegat pels ajuntaments al 
Consell Comarcal. En el marc de l’autonomia municipal cada ajuntament ha triat el 
model de recollida, és un sistema plural, adaptat al que han triat els ajuntaments. El 
contracte tindrà una durada de 4 anys i es podrà prorrogar per 1 any més. Té un 
pressupost anual d’execució d’1.616.132,72 €, més el 10% d’IVA. S’ha incorporat 
com una obligació la millora de la recollida selectiva i la realització de campanyes 
de sensibilització. Els plecs preveuen els béns que el Consell Comarcal aporta al 
contractista, així com els béns que haurà d’aportar l’adjudicatari. Relaciona les 
millores i les possibles repercussions que tindrà en la retribució la no consecució 
dels objectius la recollida selectiva. Es farà comunicació de premsa. L’anunci de la 
licitació es publica al DOUE i tindrà una exposició pública de 52 dies naturals. 
L’Ajuntament de Camprodon ha presentat un escrit demanant una rebaixa de 
50.000 € del preu repercutible. Han preparat la contestació. El tema del repartiment 
de costos entre els ajuntaments es discutirà a la tardor. 
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5. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ 
AGREGADA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI DEL MANTENIMENT 
INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ALTRES ENS 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho 
aprova per unanimitat. 
 
 
6. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
EL CONTRACTE PRIVAT PER A L’ARRENDAMENT D’UNA 
PARCEL·LA AMB UNA NAU CONSTRUÏDA PER A GARATGE DE 
CAMIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA FUTURA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho 
aprova per unanimitat. 
 
 
7. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 1 
SETCASES - CAMPRODON  
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el 
contracte de la Ruta 1 SETCASES - CAMPRODON, pel qual l’empresa s’obligava 
a la prestació del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven part 
integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
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Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 1 SETCASES - 
CAMPRODON, a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del procediment de 
contractació preveu el sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-
2017, el Departament d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del 
transport escolar; quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és 
necessari, s’hauran de revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 
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El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 1 SETCASES - 
CAMPRODON, per al curs 2016-2017, és el següent: 
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RUTA 1

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         

8:15- 9:00    
(90')   [30]

<2>        
8:15- 9:00   
(90')   [30]

<3>        
8:15- 9:00   
(90')   [30]

<4>         
8:15- 9:00    
(90')   [30]

<5>         
8:15- 9:00    
(90')   [30]

<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]

<11>        
17:00       

(45')   [15]

<12>       
17:00       

(45')   [15]

<13>       
17:00       

(45')   [15]

<14>        
17:00       

(45')   [15]

<15>        
17:00       

(45')   [15]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:35 1
7:40 10
7:45 1
7:50 15
8:05 -27
8:30 6
8:55 -6

14:35 27
14:45 -15
14:50 -1
14:55 -10
15:00 -1
17:10 9
17:15 -3
17:45 -6

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

Trencant de Tregurà

Trencant de la Roca
Llanars

Escola Dr. Robert

SI Germans Vila Riera
Setcases

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

<11> <12> 
<13> <14> 

<15>
Colònia Estabanell

SETCASES - CAMPRODON

Vilallonga
Trencant de Tregurà
Escola Dr. Robert

Setcases

TORNADA

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

Trencant de la Roca

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

SI Germans Vila Riera
Llanars

Parades

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

1. <> Referència expedició.

Vilallonga
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RUTA 1

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

30 90' 5 175 83,93 14.687,75

30 45' 5 175 60,95 10.666,25

15 45' 5 175 53,95 9.441,25

TOTAL 34.795,25

DG ( 6%) 2.087,72

BE ( 4%) 1.391,81

( PTI ) TOTAL 38.274,78

IVA (10%) 3.827,48

( PTF ) TOTAL 42.102,25

SETCASES - CAMPRODON CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), concessionària de la Ruta 1 SETCASES - CAMPRODON. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta no ha experimentat canvis 
respecte a l’any anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

8. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 2 MOLLÓ - 
CAMPRODON  
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el 
contracte de la Ruta 2 MOLLÓ - CAMPRODON, pel qual l’empresa s’obligava a 
la prestació del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven part 
integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 2 MOLLÓ - 
CAMPRODON, a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del procediment de 
contractació preveu el sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-
2017, el Departament d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del 
transport escolar; quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és 
necessari, s’hauran de revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
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rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 2 MOLLÓ - CAMPRODON, 
per al curs 2016-2017, és el següent: 
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RUTA 2

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         

8:15- 9:00    
(90')   [30]

<2>        
8:15- 9:00   
(90')   [30]

<3>        
8:15- 9:00   
(90')   [30]

<4>         
8:15- 9:00    
(90')   [30]

<5>         
8:15- 9:00    
(90')   [30]

<16>        
9:00       

(>90')  [30]

<17>        
9:00        

(>90')  [30]

<18>       
15:00      

(>90') [30]

<19>        
15:00      

(>90') [30]

<6>        
14:30       

(45')   [9]

<7>        
14:30       

(45')   [9]

<8>        
14:30       

(45')   [9]

<9>        
14:30       

(45')   [9]

<10>        
14:30       

(45')   [9]

<11>        
17:00       

(45')   [30]

<12>       
17:00       

(45')   [30]

<13>       
17:00       

(45')   [30]

<14>        
17:00       

(45')   [30]

<15>        
17:00       

(45')   [30]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:50 7
8:05 -7
8:25 1
8:30 2
8:35 24
8:37 2
8:55 -29

14:35 7
14:50 -7
17:10 29
17:20 -2
17:22 -24
17:27 -2
17:32 -1

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

9:05
9:10

10:55
11:00
15:05
15:10
16:45
16:50

CURS 2016/2017

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

TORNADA

1. <> Referència expedició.
2.[…] Capacitat del vehicle.

ed
u

ca
ci

ó 
fís

ic
a

MOLLÓ - CAMPRODON

SI Germans Vila Riera 

Molló Nucli
Can François
Escola Dr. Robert

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

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

SI Germans Vila Riera 

Parades

Molló Nucli

Molló Benzinera
Molló trencant Espinavell

Molló Nucli

<18> <19>

Expedicions educació física Dr. Robert

<16> <17>

Escola Dr. Robert
Pavelló
Pavelló

Pavelló
Pavelló

 <11> <12> 
<13> <14> 

<15>

Escola Dr. Robert

Molló trencant Espinavell
Molló Benzinera

Can François
Molló Nucli

Parades

Escola Dr. Robert

Escola Dr. Robert

Escola Dr. Robert
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RUTA 2

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

30 90' 5 175 83,93 14.687,75

9 45' 5 175 47,96 8.393,00

30 45' 5 175 60,95 10.666,25

* 30 >90' 4 140 63,94 8.951,60

* Expedicions educació físca Dr. Robert (sense monitor) TOTAL 42.698,60

DG ( 6%) 2.561,92

BE ( 4%) 1.707,94

( PTI ) TOTAL 46.968,46

IVA (10%) 4.696,85

( PTF ) TOTA 51.665,31

MOLLÓ - CAMPRODON CURS 2016/2017

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
PREU 

UNITARI
PREU 
TOTAL

TIPUS QUANTITAT

 
 

 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), concessionària de la Ruta 2 MOLLÓ - CAMPRODON. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta ha experimentat  una 
lleugera disminució de 1.000 €  respecte a l’any anterior. 
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9. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 3 BEGET - 
CAMPRODON  
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el 
contracte de la Ruta 3 BEGET - CAMPRODON, pel qual l’empresa s’obligava a la 
prestació del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori 
del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven part integrant del 
propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 3 BEGET - CAMPRODON, 
a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
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corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 3 BEGET - CAMPRODON, per 
al curs 2016-2017, és el següent: 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

<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]

<6>         
9:00        

(45')   [30]

<7>        
9:00        

(45')   [30]

<8>        
9:00        

(45')   [30]

<9>         
9:00        

(45')   [30]

<10>        
9:00        

(45')   [30]

<11>        
14:30       

(45')   [9]

<12>       
14:30       

(45')   [9]

<13>       
14:30       

(45')   [9]

<14>        
14:30       

(45')   [9]

<15>        
14:30       

(45')   [9]

<16>        
17:00       

(45')   [30]

<17>       
17:00       

(45')   [30]

<18>       
17:00       

(45')   [30]

<19>        
17:00       

(45')   [30]

<20>        
17:00       

(45')   [30]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:25 1
7:28 1
7:35 1
7:50 1
8:00 2
8:10 -6
8:45 3
8:55 -3
8:15 2
8:30 1
8:40 1
8:42 3
8:45 9
8:55 -16

14:35 6
14:45 -2
15:00 -1
15:10 -1
15:17 -1
15:20 -1
17:05 16
17:15 -9
17:18 -3
17:20 -1
17:30 -1
17:45 -2

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

1. <> Referència expedició.

BEGET - CAMPRODONRUTA 3

ANADA

TORNADA

<16>  <17> 
<18> <19> 

<20>

Font Rubí

Rocabruna. El Casot

Escola Dr. Robert

Beget.Nucli

El Carol
Ctra. Rocabruna.

Beget.La Codina
Beget. Rajades

Beget.Nucli

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

Beget.Nucli
Beget.La Codina
Beget.Rajades

Rocabruna

Parades

Escola Dr.Robert

<11>  <12> 
<13> <14> 

<15>

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

Rocabruna. El Casot
Beget.Nucli

Font Rubí
SI Germans Vila Riera

Font Rubí

Escola Dr. Robert

Ctra. Rocabruna

Rocabruna

Colònia Estabanell

SI Germans Vila Riera

El Carol

Font Rubí
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RUTA 3

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 90' 5 175 65,94 11.539,50

9 45' 5 175 47,96 8.393,00

30 45' 10 350 60,95 21.332,50

TOTAL 41.265,00

DG ( 6%) 2.475,90

BE ( 4%) 1.650,60

( PTI ) TOTAL 45.391,50

IVA (10%) 4.539,15

( PTF ) TOTAL 49.930,65

BEGET - CAMPRODON CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), concessionària de la Ruta 3 BEGET - CAMPRODON. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta no ha experimentat canvis 
respecte a l’any anterior. 
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10. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 4 
SALARSA - CAMPRODON  
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa BERNARDINO LLONGARRIU GUILLAMET, el contracte de la Ruta 
4 SALARSA - CAMPRODON, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del 
servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, 
d’acord amb el plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i 
l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 4 SALARSA - 
CAMPRODON, a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del procediment de 
contractació preveu el sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-
2017, el Departament d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del 
transport escolar; quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és 
necessari, s’hauran de revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
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corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 4 SALARSA - CAMPRODON, 
per al curs 2016-2017, és el següent: 
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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:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:25 1
7:30 1
8:00 1
8:10 -3

17:05 3
17:15 -1
17:45 -1
17:50 -1

<6> <7> <8> 

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

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

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

SI Germans Vila Riera

Plana Martina 
El Puig

Font Rubí. Pi Solitari

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

Parades

1. <> Referència expedició.

RUTA 4 SALARSA - CAMPRODON

 
 
 

RUTA 4

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 90' 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 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT
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Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Bernardino Llongarriu Guillamet, en 
representació de l’empresa BERNARDINO LLONGARRIU GUILLAMET, 
concessionària de la Ruta 4 SALARSA - CAMPRODON. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
11. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 5 
SANT PAU - CAMPRODON  
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el 
contracte de la Ruta 5 SANT PAU - CAMPRODON, pel qual l’empresa s’obligava 
a la prestació del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven part 
integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
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Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 5 SANT PAU - 
CAMPRODON, a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del procediment de 
contractació preveu el sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-
2017, el Departament d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del 
transport escolar; quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és 
necessari, s’hauran de revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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: 
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Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 5 SANT PAU - 
CAMPRODON, per al curs 2016-2017, és el següent: 
 
 

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:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:55 13
8:00 1
8:05 2
8:10 -16

14:35 16
14:40 -2
14:45 -1
14:50 -13

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

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

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

Parades

1. <> Referència expedició.

SANT PAU - CAMPRODON

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Colònia Estebanell
SI Germans Vila Riera

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

St.Pau de Segúries
La Ral

 
 
 

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 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT
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Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), concessionària de la Ruta 5 SANT PAU - CAMPRODON. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta no ha experimentat canvis 
respecte a l’any anterior. 
 
 
12. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 6 
VALL DEL BAC-SANT PAU 
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa MARIA ROURA TALLANT, el contracte de la Ruta 6 VALL DEL 
BAC – SANT PAU, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic 
de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb 
el plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta 
presentada. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat -tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori-, a partir del curs 2014-15. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre. 
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L'alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport, els centres 
escolars han lliurat el llistat de l'alumnat usuari del servei i s'ha constatat que 
només hi ha un alumne procedent de la Vall del Bac susceptible d'utilitzar el servei. 
Aquest fet fa del tot inviable el manteniment d’aquesta ruta fins que no 
s’incrementi el nombre d’alumnes usuaris. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
L’ús d’aquesta ruta per  un alumne fa que la modalitat idònia per assegurar el seu 
trasllat sigui l’ajut individual de desplaçament previst a la clàusula Segona del 
Conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d'Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès 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 conseqüència, 
esdevé necessari suspendre per al curs 2016-2017 la prestació del servei de 
transport escolar col·lectiu de la Ruta 6 VALL DEL BAC – SANT PAU. 
 
La clàusula 16.c), en relació amb la 19.1.f) del Plec de clàusules regulador de la 
contractació, determinen la suspensió de la ruta, com a causa d’interès públic per a 
la modificació del contracte. 
 
La clàusula 19.2.2. del Plec de clàusules regulador de la contractació preveu la 
corresponent compensació en el cas de la suspensió d’una ruta, que consisteix en 
l’abonament de l’import equivalent al benefici empresarial ofert, en base a la 
facturació del darrer any. 
 
Amb aquest acord es dóna compliment a allò que disposa l’article 220 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. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Suspendre la Ruta 6 VALL DEL BAC – SANT PAU per al curs 2016-17, 
pels motius detallats a la part expositiva.  
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RUTA 6

Facturació curs 2012/2013: 32.049,03€
BE (5%) curs 2012/2013: 1.348,87€

BE (5%)
IVA (10%)
(PTF) TOTAL

VALL DEL BAC - SANT PAU CURS 2016/2017

1483,76

1348,87
134,89

Suspensió de la ruta. Clàusula 19.2.2.: En el cas f) de l’apartat 19.1, l’adjudicatari, per 
cada any de suspensió, tindrà dret a percebre un import equivalent al  benefici 
empresarial ofert, tenint en compte la facturació del darrer any. Aquesta compensació 
es preveu per un màxim de 5 anys. L’adjudicatari renuncia a qualsevol altre tipus 
d’indemnització.

CÀLCUL PREU

PREU TOTAL

 
 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Pagar a la senyora Maria Roura Tallant, en representació de l’empresa 
MARIA ROURA TALLANT, concessionària de la Ruta 6 VALL DEL BAC-
SANT PAU, prèvia presentació de la corresponent factura, la quantitat de mil tres-
cents quaranta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims (1.348,87 €), més cent trenta-
quatre euros amb vuitanta-nou cèntims (134,89 €) corresponent al 10% d’IVA, que 
resulta un import total de mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb setanta-sis 
cèntims (1.483,76 €), corresponent al concepte de compensació econòmica per la 
suspensió d’aquesta ruta, d’acord amb el detall següent: 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la senyora Maria Roura Tallant, en representació 
de l’empresa MARIA ROURA TALLANT, concessionària de la Ruta 6 VALL 
DEL BAC-SANT PAU. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
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13. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 7 
OGASSA - SANT JOAN  
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el 
contracte de la Ruta 7 OGASSA - SANT JOAN, pel qual l’empresa s’obligava a la 
prestació del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori 
del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven part integrant del 
propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 7 OGASSA - SANT JOAN, 
a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
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corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 7 OGASSA - SANT JOAN, per 
al curs 2016-2017, és el següent: 
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RUTA 7

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
8:00        

(45')   [9]

<2>        
8:00        

(45')   [9]

<3>        
8:00        

(45')   [9]

<4>         
8:00        

(45')   [9]

<5>         
8:00        

(45')   [9]

TORNADA
<6>        

16:30       
(45')   [9]

<7>        
16:30       

(45')   [9]

<8>        
12:40       

(45')   [9]

<9>        
14:30       

(45')   [9]

<10>        
14:30       

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:40 6
7:55 -6

16:35 6
16:50 -6
12:45 6
13:00 -6
14:35 6
14:50 -6

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Parades

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

OGASSA - SANT JOAN DE LES ABADESSES

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

<6> <7>
Ogassa
IESant Joan
IESant Joan
Ogassa

<8>
IESant Joan
Ogassa

<9> <10>
IESant Joan
Ogassa  

 
RUTA 7

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 47,96 16.786,00

TOTAL 16.786,00

DG ( 3%) 503,58

BE ( 2%) 335,72

( PTI ) TOTAL 17.625,30

IVA (10%) 1.762,53

( PTF ) TOTAL 19.387,83

OGASSA - SANT JOAN DE LES ABADESSES CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
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Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), concessionària de la Ruta 7 OGASSA - SANT JOAN. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
14. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 8 
LES LLOSSES - RIPOLL  
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el 
contracte de la Ruta 8 LES LLOSSES - RIPOLL, pel qual l’empresa s’obligava a 
la prestació del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven part 
integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
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El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 8 LES LLOSSES - RIPOLL, 
a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 8 LES LLOSSES - RIPOLL, 
per al curs 2016-2017, és el següent: 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>         
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [30]

<2>        
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [30]

<3>        
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [30]

<4>         
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [30]

<5>         
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [30]

<11>        
14:30       

(45') [9]

<12>       
14:30       

(45') [9]

<13>       
14:30       

(45') [9]

<14>        
14:30       

(45') [9]

<15>        
14:30       

(45') [9]

<6>         
17:00       

(90') [55]

<7>        
17:00       

(90') [55]

<8>        
17:00       

(90') [55]

<9>         
17:00       

(90') [55]

<10>        
17:00       

(90') [55]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:30 2
7:35 1
7:45 1
7:55 -4
8:25
8:30
8:32
8:34
8:36
8:38
8:40
8:43 12
8:50 -4
8:55 -8
9:10 -7

17:05 21
17:10 4
17:10 4
17:15 11
17:20 -10
17:30 -13
17:35 -1
17:40 -9
17:45
17:47
17:49
17:51
17:55
18:00
14:35 4
14:55 -1
15:00 -1
15:05 -2

7

-7

El Guixer
IES Abat Oliba

Escola Vedruna

Matamala

Vallespirans 
La Pinassa

Cal Déu
E. Salesiana

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

Parades

El Guixer
Matamala
Vallespirans

Matamala

E. Maragall

Santa Maria
El Cremat

La Franquesa

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

RUTA 8 

TORNADA

LES LLOSSES - RIPOLL

E. Tomàs Raguer

Vallespirans

La Pinassa

Jutjats

El Guixer

El Cremat

C. Progrés

Cal Deu

IES Abat Oliba

Escola T. Raguer

El Guixer

<11> <12> 
<13> <14> 

<15>

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

Escola J.Maragall
Escola Salesiana

La Franquesa

Castelladrall

Matamala

Vallespirans 
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RUTA 8

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

55 90' 5 175 91,07 15.937,25

9 45' 5 175 43,53 7.617,75

30 >90' 5 175 93,66 16.390,50

TOTAL 39.945,50

DG ( 3%) 1.198,37

BE ( 2%) 798,91

( PTI ) TOTAL 41.942,78

IVA (10%) 4.194,28

( PTF ) TOTAL 46.137,05

LES LLOSSES - RIPOLL CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), concessionària de la Ruta 8 LES LLOSSES - RIPOLL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta ha experimentat un lleuger 
increment respecte a l’any anterior, atès que s’ha incrementat la demanda de nens i 
s’ha canviat l’autobús que passa de 15 a 30 places. 
 
15. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 9 
VALLFOGONA - RIPOLL  
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el 
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contracte de la Ruta 9 VALLFOGONA - RIPOLL, pel qual l’empresa s’obligava a 
la prestació del servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament 
obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven part 
integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 9 VALLFOGONA - 
RIPOLL, a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del procediment de contractació 
preveu el sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el 
Departament d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del 
transport escolar; quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és 
necessari, s’hauran de revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
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Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 9 VALLFOGONA - RIPOLL, 
per al curs 2016-2017, és el següent: 
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RUTA 9

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>         
8:00 9:00  
9:15 9:30    

(>90')   [55]

<2>        
8:00 9:00  
9:15 9:30    

(>90')   [55]

<3>        
8:00 9:00  
9:15 9:30    

(>90')   [55]

<4>         
8:00 9:00  
9:15 9:30    

(>90')   [55]

<5>         
8:00 9:00  
9:15 9:30    

(>90')   [55]

TORNADA
<6>        

14:30       
(45')   [9]

<7>        
14:30       

(45')   [9]

<8>        
14:30       

(45')   [9]

<9>        
14:30       

(45')   [9]

<10>        
14:30       

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:30 4
7:45 1
7:55 -5
8:35 12
8:40
8:45 -2
8:50 26
8:55 -8
8:58 -8
9:10 -20
9:20 30
9:30 -30

14:35 4
14:45 1
15:00 -5Vallfogona

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

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

C. Progrés
Castelladrall

Polígon Els Pintors.

Vallfogona

IES Abat Oliba

Jutjats

Trencant Llaés

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Parades

VALLFOGONA - RIPOLL CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

Trencant Llaés

Escola Vedruna

Escola J.Maragall

IES Abat Oliba

Escola Salesiana
Escola T. Raguer
Estació. Alumnes Aula Hosteleria
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RUTA 9

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 5 175 49,95 8.741,25

55 >90' 5 175 124,38 21.766,50

TOTAL 30.507,75

DG ( 7%) 2.135,54

BE ( 5%) 1.525,39

( PTI ) TOTAL 34.168,68

IVA (10%) 3.416,87

( PTF ) TOTAL 37.585,55

VALLFOGONA - RIPOLL CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), concessionària de la Ruta 9 VALLFOGONA - RIPOLL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta ha experimentat un lleuger 
increment respecte a l’any anterior, atès que s’ha incrementat la demanda de nens i 
s’ha canviat l’autobús que passa de 30 a 55 places. 
 
 
16. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 10 
GOMBRÈN - CAMPDEVÀNOL 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 10 GOMBRÈN - 
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CAMPDEVÀNOL, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic 
de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb 
el plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta 
presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal, el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 10 GOMBRÈN - 
CAMPDEVÀNOL, a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del procediment de 
contractació preveu el sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-
2017, el Departament d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del 
transport escolar; quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és 
necessari, s’hauran de revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
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Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 10 GOMBRÈN - 
CAMPDEVÀNOL, per al curs 2016-2017, és el següent: 
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RUTA 10

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:00        

(45')   [30]

<2>        
9:00        

(45')   [30]

<3>        
9:00        

(45')   [30]

<4>         
9:00        

(45')   [30]

<5>        
9:00        

(45')   [30]

TORNADA
<6>        

16:30       
(45')   [30]

<7>        
16:30       

(45')   [30]

<8>        
16:30       

(45')   [30]

<9>        
16:30       

(45')   [30]

<10>       
16:30       

(45')   [30]

Observacions

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:20 13
8:40 2
8:45 4
8:50 -4
8:55 -15

16:35 8
16:40 15
16:40 -4
16:45 -2
16:50 -2

Gombrèn 17:10 -13

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

1. <> Referència expedició.

GOMBRÈN - CAMPDEVÀNOL

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

Escola Pirineu (edifici infantil)
Escola Pirineu

Roser marquesina (davant bar Triana)
Colònia Pernau

Gombrèn 
Colònia Pernau

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

Escola Pirineu (baixada alumnes infantil)

Roser marquesina (davant bar Triana)

CURS 2016/2017

Escola Pirineu

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Parades

Escola Pirineu (edifici infantil)

2.[…] Capacitat del vehicle.

 
 
 

RUTA 10

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

30 45' 10 350 62,19 21.766,50

TOTAL 21.766,50

DG ( 7%) 1.523,66

BE ( 5%) 1.088,33

( PTI ) TOTAL 24.378,48

IVA (10%) 2.437,85

( PTF ) TOTAL 26.816,33

GOMBRÈN - CAMPDEVÀNOL CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT
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Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 10 GOMBRÈN - 
CAMPDEVÀNOL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
17. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 11 
GOMBRÈN - RIPOLL 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 11 GOMBRÈN - 
RIPOLL, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de 
condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal, el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
Fonaments de Dret 
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El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 11 GOMBRÈN - RIPOLL, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Governen matèria de contractació, 
en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 11 GOMBRÈN - RIPOLL, per 
al curs 2016-2017, és el següent: 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 49 

RUTA 11

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Opció B

<1>         
8:00        

(45')   [9]

<2>         
8:00        

(45')   [9]

<3>        
8:00        

(45')   [9]

<4>         
8:00        

(45')   [9]

<5>         
8:00        

(45')   [9]

<6>         
8:00        

(45')   [55]

<7>         
8:00        

(45')   [55]

<8>        
8:00        

(45')   [55]

<9>         
8:00        

(45')   [55]

<10>        
8:00        

(45')   [55]

<11>        
8:00        

(45')   [55]

<12>        
8:00        

(45')   [55]

<13>       
8:00        

(45')   [55]

<14>       
8:00        

(45')   [55]

<15>        
8:00        

(45')   [55]

<16>        
14:30       

(90')   [55]

<17>        
14:30       

(90')   [55]

<18>       
14:30       

(45')   [55]

<19>       
14:30       

(90')   [55]

<20>        
14:30       

(90')   [55]

<21>        
14:30       

(45')   [9]

<22>        
14:30       

(45')   [9]

<23>       
14:30       

(45')   [9]

<24>        
14:30       

(45')   [9]

<25>        
17:00       

(45')   [30]

<26>        
17:00       

(45')   [30]

<27>       
14:30       

(45')   [55]

<28>       
17:00       

(45')   [30]

<29>        
13:30       

(45')   [30]

Observacions:

Referència 

expedicions <>
Horaris

Alumnes 
aproximats

Núm.alumnes/Destí 

7:30 7 alumnes Gombrèn (IES)
7:35 1
7:55 -8

Pernau 7:30 3 alumnes IES i Vedrunes
7:35 51 alumnes IES
7:45 -53
7:55 -1
7:30 18 alumnes Roser IES (15) i Vedrunes (3)
7:35 26 alumnes IES
7:45 -15
7:55 -29

14:35 51 alumnes Hospital
14:45 -51
14:55 17 alumnes Roser, Gombrèn i Pernau
15:10 -2
15:15 -15
14:35 8 alumnes Gombrèn 
15:25 -1
15:10 -7
14:25 29 alumnes Hospital i Roser
14:35 23 alumnes Roser i Gombrèn 
14:45 -18
14:50 -26
14:55 -1
15:05 -7
17:05 30 alumnes Vedrunes
17:15 -26
17:20 -1
17:35 -3
14:25 1 alumne Pernau
14:35 53 alumnes Hospital
14:45 -51
14:50 -3
13:25 30 alumnes Hospital, Roser
13:35 -26
13:40 -1
13:55 -3

ANADA

Campdevànol (Hospital)

Vedrunes (davant l'escola)
IES Abat Oliba

TORNADA

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

Parades

<29>
Colònia Pernau

Campdevànol (Hospital)
<27>

Vedrunes (Marquesina)

Colònia Pernau

Campdevànol (Roser)

<25> <26> 
<28>

Gombrèn

IES Abat Oliba

Vedrunes (Marquesina)
IES Abat Oliba

Vedrunes Marquesina
Campdevànol (Hospital)

Campdevànol (Roser)

Gombrèn

Colònia Pernau

Campdevànol (Hospital)
Ctra. Gombrèn: Empalme - Camping

Vedrunes (Marquesina)
Campdevànol (Hospital)

Campdevànol (Roser)

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

GOMBRÈN - RIPOLL 

Gombrèn 

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

IES Abat Oliba

Campdevànol (Hospital)

Ctra. Gombrèn: Empalme - Camping

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

<11> <12> 
<13><14> 

<15>
IES Abat Oliba

Roser marquesina (davant bar Triana)

Vedrunes (davant l'escola)

<16> <17> 
<19> <20>

<21> <22> 
<23> <24>

IES Abat Oliba

IES Abat Oliba

Ctra. Gombrèn: Empalme - Camping

Colònia Pernau

Campdevànol (Hospital)
IES Abat Oliba

Campdevànol (Roser)

<18>
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RUTA 11

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

55 45' 12 420 73,40 30.828,00

55 90' 4 140 101,95 14.273,00

9 45' 9 315 48,93 15.412,95

30 45 4 140 62,19 8.706,60

TOTAL 69.220,55

DG ( 7%) 4.845,44

BE ( 5%) 3.461,03

( PTI ) TOTAL 77.527,02

IVA (10%) 7.752,70

( PTF ) TOTAL 85.279,72

GOMBRÈN - RIPOLL CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 11 GOMBRÈN - 
RIPOLL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta s’ha incrementat 
substancialment degut al fet que es passa de 92 a 106 alumnes i això suposa un 
augment de 20.00 € aproximadament. 
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18. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 12 
TOSES-PLANOLES 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, S.A., el contracte de la Ruta 12 TOSES-
PLANOLES, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de 
transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el 
plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta 
presentada. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat -tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori-, a partir del curs 2014-15. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre. 
 
L'alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport, els centres 
escolars han lliurat el llistat de l'alumnat usuari del servei i s'ha constatat que 
només hi ha dos alumnes procedents de Dòrria susceptibles d'utilitzar el servei. 
Aquest fet fa del tot inviable el manteniment d’aquesta ruta fins que no 
s’incrementi el nombre d’alumnes usuaris. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
L’ús d’aquesta ruta per dos alumnes fa que la modalitat idònia per assegurar el seu 
trasllat sigui l’ajut individual de desplaçament previst a la clàusula Segona del 
Conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d'Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès 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 conseqüència, 
esdevé necessari suspendre per al curs 2016-2017 la prestació del servei de 
transport escolar col·lectiu de la Ruta 12 TOSES-PLANOLES. 
 
La clàusula 16.c), en relació amb la 19.1.f) del Plec de clàusules regulador de la 
contractació, determinen la suspensió de la ruta, com a causa d’interès públic per a 
la modificació del contracte. 
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La clàusula 19.2.2. del Plec de clàusules regulador de la contractació preveu la 
corresponent compensació en el cas de la suspensió d’una ruta, que consisteix en 
l’abonament de l’import equivalent al benefici empresarial ofert, en base a la 
facturació del darrer any. 
 
Amb aquest acord es dóna compliment a allò que disposa l’article 220 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. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Suspendre la Ruta 12, TOSES PLANOLES per al curs 2016-17, pels 
motius detallats a la part expositiva. 
 

RUTA 12

Facturació curs 2010/2011: 18.816,00€
BE (5%) curs 2010/2011: 840,00€

BE (5%)
IVA (10%)
(PTF) TOTAL

840,00
84,00
924,00

TOSES - PLANOLES CURS 2016/2017

CÀLCUL PREU

PREU TOTAL

Suspensió de la ruta. Clàusula 19.2.2.: En el cas f) de l’apartat 19.1, 
l’adjudicatari, per cada any de suspensió, t indrà dret a percebre un import 
equivalent al  benefici empresarial ofert, tenint en compte la facturació del 
darrer any. Aquesta compensació es preveu per un màxim de 5 anys. 
L’adjudicatari renuncia a qualsevol altre tipus d’indemnització.
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Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Pagar al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa 
TRANSPORTS MIR, S.A., prèvia presentació de la corresponent factura, la 
quantitat de vuit-cents quaranta euros (840 €), més vuitanta-quatre euros, 
corresponent al 10% d’IVA, que resulta un import total de nou-cents vint-i-quatre 
euros (924 €), corresponent al concepte de compensació econòmica per la 
suspensió d’aquesta ruta, d’acord amb el detall següent: 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, S.A., concessionària de la Ruta 12, TOSES 
PLANOLES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
19. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 13 
TOSES - RIBES  
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 13 TOSES - RIBES, 
pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport escolar a 
centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions 
que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
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Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 13 TOSES - RIBES, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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: 
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Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 13 TOSES - RIBES, per al curs 
2016-2017, és el següent: 
 

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:

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

<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)

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Planés (Font)
Planoles (Depuradora)

Fornells

Parades

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

TOSES - RIBESRUTA 13 

 
 

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 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT
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Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 13 TOSES - 
RIBES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
20. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 14 
QUERALBS - RIBES 
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 14 QUERALBS - 
RIBES, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de 
condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
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La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 14 QUERALBS - RIBES, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al 
BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015; 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 14 QUERALBS - RIBES, per al 
curs 2016-2017, és el següent: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>         
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<2>         
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<3>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<4>         
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<5>         
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

TORNADA
<6>        

15:00       
(45')   [9]

<7>        
15:00       

(45')   [9]

<8>      15:00 
(45')   [9]

<9>        
15:00       

(45')   [9]

<10>       
15:00      

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:10 4
8:15 1
8:25 -5
8:40
8:45 1
8:55 -1

15:05 5
15:15 -1
15:20 -4

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

QUERALBS - RIBES RUTA 14 

Trencant la Casanova

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

Escola Mare de Déu de Núria
Institut Joan Triadú

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

Queralbs( Plaça del Raig)

Institut Joan Triadú

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Trencant la Casanova

Trencant la Casanova
Queralbs( Plaça del Raig)

Parades

Queralbs( Plaça del Raig)
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RUTA 14

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 5 175 48,94 8.564,50

9 90' 5 175 67,29 11.775,75

TOTAL 20.340,25

DG ( 7%) 1.423,82

BE ( 5%) 1.017,01

( PTI ) TOTAL 22.781,08

IVA (10%) 2.278,11

( PTF ) TOTAL 25.059,19

QUERALBS - RIBES CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 14 QUERALBS - 
RIBES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta ha sofert una disminució 
degut al fet que no hi ha nens de primària. 
 
 
21. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 15 
CAMPELLES - RIBES 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 15 CAMPELLES - 
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RIBES, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de 
condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal, el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 15 CAMPELLES - RIBES, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
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- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 15 CAMPELLES - RIBES, per 
al curs 2016-2017, és el següent: 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:00        

(45')   [9]

<2>        
9:00        

(45')   [9]

<3>         
9:00         

(45')   [9]

<4>         
9:00        

(45')   [9]

<5>         
9:00        

(45')   [9]

TORNADA
<6>        

17:00       
(45')   [9]

<4>        
17:00       

(45')   [9]

<8>        
17:00       

(45')   [9]

<9>        
17:00       

(45')   [9]

<10>        
17:00      

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:15 1
8:27 1
8:30 1
8:45 1
8:55 -4

17:05 4
17:15 -1
17:30 -2
17:42 -1

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

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

RUTA 15 CAMPELLES - RIBES

El Baell. Hotel Terra Alta

Escola Mare de Déu de Núria

Campelles. C. Fontibernes

Parades

Campelles. Ginestet
Trencall d'Angelats 

El Baell. Hotel Terra Alta

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

Escola Mare de Déu de Núria

Campelles. La Plaça
Trencall d'Angelats 

 
 

RUTA 15

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

TOTAL 17.129,00

DG ( 7%) 1.199,03

BE ( 5%) 856,45

( PTI ) TOTAL 19.184,48

IVA (10%) 1.918,45

( PTF ) TOTAL 21.102,93

CAMPELLES - RIBES CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT
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Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 15 CAMPELLES - 
RIBES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
22. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 16 
PARDINES - RIBES 
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 16 PARDINES - 
RIBES, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de 
condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
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Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 16 PARDINES - RIBES, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació. en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 16 PARDINES - RIBES, per al 
curs 2016-2017, és el següent: 
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RUTA 16

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>         
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<2>         
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<3>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<4>         
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<5>         
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<6>        
15:00       

(45')   [9]

<7>        
15:00       

(45')   [9]

<8>      15:00 
(45')   [9]

<9>        
15:00       

(45')   [9]

<10>       
15:00      

(45')   [9]

<11>        
17:00       

(45')   [30]

<12>       
17:00       

(45')   [30]

<13>       
17:00       

(45')   [30]

<14>        
17:00       

(45')   [30]

<15>        
17:00      

(45')   [30]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:10 4
8:15 2
8:23 2
8:25 -8
8:40 12
8:55 -12

15:05 8
15:15 -2
15:20 -6

17:05 12

17:20 -12

Parades

Ribes de Freser. Ctra. Pardines,18
Pardines (Trencant Sta. Magdalena)

<11> <12> 
<13> <14> 

<15> Pardines (Plaça del Padró)

Escola Mare de Déu de Núria

Escola Mare de Déu de Núria

Pardines (Trencant Sta. Magdalena)

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

PARDINES - RIBES

TORNADA

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

Institut Joan Triadú

Pardines (Plaça del Padró)

Institut Joan Triadú
<1> <2> <3> 

<4> <5>

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Pardines (Plaça del Padró)

Pardines (Plaça del Padró)
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RUTA 16

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

30 45' 10 350 62,19 21.766,50

9 45' 5 175 48,94 8.564,50

TOTAL 30.331,00

DG ( 7%) 2.123,17

BE ( 5%) 1.516,55

( PTI ) TOTAL 33.970,72

IVA (10%) 3.397,07

( PTF ) TOTA 37.367,79

PARDINES - RIBES CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU 
TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS

TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 16 PARDINES - 
RIBES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
23. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 17 
EE. VALL DEL TER 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa JORDI COMA MARCÉ, el contracte de la Ruta 17 EE VALL DEL 
TER, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de 
condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
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El Consell de Govern en data 16 de setembre de 2014 va autoritzar la cessió 
d'aquest contracte a l'empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA 
(TEISA), el qual es va subrogar en tots els drets i obligacions que se'n derivaven. 
Aquesta cessió de contracte es va formalitzar mitjançant l'Escriptura pública de 
data 10 de setembre de 2014. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 17 EE VALL DEL TER, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
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Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 17 EE VALL DEL TER, per al 
curs 2016-2017, és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 69 

RUTA 17

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:15        

(45')   [9]

<2>        
9:15        

(45')   [9]

<3>        
9:15        

(45')   [9]

<4>         
9:15        

(45')   [9]

<5>         
9:15        

(45')   [9]

<6>        
16:45       

(45')   [9]

<7>        
16:45       

(45')   [9]

<8>        
16:45       

(45')   [9]

<9>        
16:45       

(45')   [9]

<10>        
16:00       

(45')   [9]

<11>        
14:30       

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

8:30
St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2) 8:45
St. Joan (C. Arxiver Mossèn Masdéu) 9:00

9:15
16:50
17:05

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2) 17:20
17:35
16:05

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2) 16:35
16:50
14:30
14:45

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Alumnes Parades

Anàs Ajaha+Laia Roo

TORNADA

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

<11>
Escola Ramon Suriñach
IE Sant Joan Abadesses

Domènec Palomeras

Llanars (davant hotel El Grèvol) Gabriel Iordache
Domènec Palomeras

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

EE VALL DEL TER

Anàs Ajaha / Laia Róo
4

Gabriel Iordache

Anàs Ajaha / Laia Róo

<10>
Escola Ramon Suriñach

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

Llanars (davant hotel El Grèvol)

Llanars (davant hotel El Grèvol)

St. Joan (C. Arxiver Mossèn Masdéu)

Domènec Palomeras
Gabriel Iordache

Escola Ramon Suriñach
Escola Ramon Suriñach 4

2
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RUTA 17

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

(2) 9 45' 50 48,94 2.447,00

(1) 9 45' 1 35 33,64 1.177,40

TOTAL 20.753,40

adaptat 10% 2.075,34

DG ( 7%) 1.452,74

BE ( 5%) 1.037,67

( PTI ) TOTAL 25.319,15

IVA (10%) 2.531,91

( PTF ) TOTAL 27.851,06

(1) Expedicions extres Ramon Suriñach. Adaptació dels alumnes Anàs Ajaha i Laia Roo.
Sense monitor. El propi centre escolar se'n fa càrrec.

(2) Expedicions extres reforç final de curs.

EE VALL DEL TER CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), concessionària de la Ruta 17 EE VALL DEL TER. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
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24. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 18 
EE VALL DEL FRESER 
 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 18 EE VALL DEL 
FRESER, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport 
escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de 
condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2014-
2015 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 18 EE VALL DEL 
FRESER, a aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del procediment de contractació 
preveu el sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el 
Departament d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del 
transport escolar; quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és 
necessari, s’hauran de revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
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rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 18 EE VALL DEL FRESER, 
per al curs 2016-2017, és el següent: 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 73 

RUTA 18 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:15        

(45')   [9]

<2>        
9:15        

(45')   [9]

<3>        
9:15        

(45')   [9]

<4>         
9:15        

(45')   [9]

<5>         
9:15        

(45')   [9]

Expedicions 
Compartida

<6>        
12:30       

(45')  [9]

<7>         
13:00       

(45')  [9]

TORNADA
<8>        

16:45       
(45')   [9]

<9>        
16:45       

(45')   [9]

<10>       
16:45       

(45')   [9]

<11>        
16:45       

(45')   [9]

<12>        
16:00       

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions <>

Horaris

8:30
8:40
8:50
9:02
9:04
9:15

12:35
12:55
13:05
13:25
16:50
17:01
17:03
17:15
17:25
17:35
16:05
16:16
16:18
16:40
16:50

Ana Capdevila

Adrià Moreno
Ananda Speis

Pol Segura 

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

EE VALL DEL FRESER

Alumnes 

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Balneari Montagut (*)

Pardines. (C.de dalt,7)

Campdevànol (rotonda la Farga)

Parades

Balneari Montagut 
Hamza Khaliq

5

Campdevànol (C.Sant Grau,10)
<1> <2> <3> <4> <5>

Pardines. (C.de dalt,7)

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Campdevànol (C.Sant Grau,10)

Escola Ramon Suriñach

Escola Ramon Suriñach

<8> <9> <10> <11> 

Campdevànol (rotonda la Farga)

Escola Ramon Suriñach

 <12> 

<6>  

Pardines. (C.de dalt,7)

4
Campdevànol (rotonda la Farga) Pol Segura 
Escola Ramon Suriñach

Adrià Moreno
Hamza Khaliq
Ana Capdevila

Ananda Speis

 <7> Ananda Speis
Escola Mare de Déu de Núria

Escola Mare de Déu de Núria
Escola Ramon Suriñach

5

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Adrià Moreno

Hamza Khaliq
Ana Capdevila

Ananda Speis

Pol Segura 

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Campdevànol (C.Sant Grau,10)
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RUTA 18 

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

* 9 45' 50 48,94 2.447,00

** 9 45' 50 48,94 2.447,00

TOTAL 22.023,00

adaptat 10% 2.202,30

DG ( 7%) 1.541,61

BE ( 5%) 1.101,15

( PTI ) TOTAL 26.868,06

IVA (10%) 2.686,81

( PTF ) TOTAL 29.554,87

* Expedicions extres reforç final de curs.
** Expedicions escola compartida: Ananda Speis

EE VALL DEL FRESER CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 18 EE VALL DEL 
FRESER. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
 
25. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 19 
EE RIPOLL - RIPOLL  
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresaCREU ROJA ESPANYOLA A RIPOLL, el contracte de la Ruta 19 EE 
RIPOLL-RIPOLL, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 75 

transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el 
plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta 
presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres 
escolars han lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2016-
2017 al Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 19 EE RIPOLL -RIPOLL, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el 
sistema d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2016-2017, el Departament 
d’Ensenyament encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar; 
quan la determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) 
preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del 
nombre d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius 
corresponents que autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les 
rutes, expedicions i preus màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords 
de modificació del contracte acordats pel Consell són immediatament executius i 
que, si afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del contracte, 
d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en 
relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el 
detall de l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
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- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica 
els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, 
expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per 
al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació, en virtut de l’acord de Ple de 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.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 19 EE RIPOLL - RIPOLL, per 
al curs 2016-2017, és el següent: 
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RUTA 19

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:15        

(45')   [9]

<2>        
9:15        

(45')   [9]

<3>        
9:15        

(45')   [9]

<4>         
9:15        

(45')   [9]

<5>         
9:15        

(45')   [9]

TORNADA
<6>        

16:45       
(45')   [9]

<7>        
16:45       

(45')   [9]

<8>        
16:45       

(45')   [9]

<9>        
16:45       

(45')   [9]

<10>        
16:00       

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

8:42
8:50
9:00
9:05
9:10
9:15

16:50
16:55
17:00
17:05
17:18
17:23
16:05
16:10
16:15
16:20
16:32
16:37

Alumnes Parades

Laura Tellado

EE RIPOLL - RIPOLL

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

Laura Tellado

 <10> 

Escola Ramon Suriñach

Cadí,32 (Casellas)

St. Pere (c. Filadors)

Ctra. Ribes (rotonda)

Roc d'Olzinellas (Hotel La Trobada)
C. Progrés, 40 2n 2a Raul Gómez /Pol Segura

Alba Bueno

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

C. Progrés, 40 2n 2a Raul Gómez /Pol Segura
Roc d'Olzinellas (Hotel La Trobada)

6
St. Pere (c. Filadors)

Ctra. Ribes (rotonda)

<6> <7> <8> 
<9>  C. Progrés, 40 2n 2a

Alba Bueno

Ctra. Ribes (rotonda)

St. Pere (c. Filadors)

Cadí,32 (Casellas)

Roc d'Olzinellas (Hotel La Trobada)
David Molina

Isabel·la Serra

Cadí,32 (Casellas)

6

David Molina
Escola Ramon Suriñach
Escola Ramon Suriñach

Isabel·la Serra

Alba Bueno

Isabel·la Serra

Laura Tellado

Raul Gómez /Pol Segura

David Molina
6
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RUTA 19

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

TOTAL 17.129,00

DG ( 3%) 513,87

BE ( 2%) 342,58

( PTI ) TOTAL 17.985,45

IVA (10%) 1.798,55

( PTF ) TOTAL 19.784,00

EE RIPOLL - RIPOLL CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, 
així com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Xavier Soler Llopis, en representació de 
l’empresa CREU ROJA ESPANYOLA A RIPOLL, concessionària de la Ruta 19 
EE RIPOLL - RIPOLL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
 
El president explica que l’import d’execució de la Ruta ha sofert una petita 
disminució per menor nombre de nens. 
 
 
26. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017, RUTA 20 
BRUGUERA-RIBES 
 
Antecedents de fet 
 
En data 20 d’octubre de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORT DE VIATGERS COLL SL, el contracte de la Ruta 20 
BRUGUERA - RIBES, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei 
públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord 
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amb el plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta 
presentada. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran 
per determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat -tant de transport obligatori 
com de transport no obligatori-, a partir del curs 2014-15. 
 
La proposta de gerència del dia 13 de juliol de 2016, referent a l’execució 
contractual del servei de transport escolar per al curs 2016-2017, determina el 
detall de la ruta i el preu. 
 
L’inici del curs escolar 2016-2017 està previst pel proper dia 12 de setembre. 
 
L'alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport, els centres 
escolars han lliurat el llistat de l'alumnat usuari del servei i s'ha constatat que 
només hi ha dos alumnes susceptibles d'utilitzar el servei. Aquest fet fa del tot 
inviable el manteniment d’aquesta ruta fins que no s’incrementi el nombre 
d’alumnes usuaris. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
L’ús d’aquesta ruta per dos alumnes fa que la modalitat idònia per assegurar el seu 
trasllat sigui l’ajut individual de desplaçament previst a la clàusula Segona del 
Conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d'Ensenyament de la  
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès 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 conseqüència, 
esdevé necessari suspendre per al curs 2016-2017 la prestació del servei de 
transport escolar col·lectiu de la Ruta 20 BRUGUERA-RIBES. 
 
La clàusula 16.c), en relació amb la 19.1.f) del Plec de clàusules regulador de la 
contractació, determinen la suspensió de la ruta, com a causa d’interès públic per a 
la modificació del contracte. 
 
La clàusula 19.2.2. del Plec de clàusules regulador de la contractació preveu la 
corresponent compensació en el cas de la suspensió d’una ruta, que consisteix en 
l’abonament de l’import equivalent al benefici empresarial ofert, en base a la 
facturació del darrer any. 
 
Amb aquest acord es dóna compliment a allò que disposa l’article 220 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. 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de 
contractació,  en virtut de l’acord de Ple de 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.- Suspendre la Ruta 20 BRUGUERA-RIBES per al curs 2016-17, pels 
motius detallats a la part expositiva. 
 

RUTA 20

CÀLCUL PREU

Facturació curs 2011/2012: 10.359,62€
BE (5%) curs 2011/2012: 428,23€

PREU TOTAL
BE (5%) 428,23
IVA 42,82
(PTF) TOTAL 471,05

Suspensió de la ruta. Clàusula 19.2.2.: En el cas f) de l’apartat 19.1, l’adjudicatari, per cada any de 
suspensió, tindrà dret a percebre un import equivalent al  benefici empresarial ofert, tenint en compte la 
facturació del darrer any. Aquesta compensació es preveu per un màxim de 5 anys. L’adjudicatari 
renuncia a qualsevol altre tipus d’indemnització.

BRUGUERA - RIBES CURS 2016/2017

 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord resta subjecta al compliment de les 
consideracions que s'efectuen en l'informe emès per la intervenció en data 15 de 
juliol de 2016. 
 
Tercer.- Pagar al senyor Narcís Coll Parra, en representació de l’empresa 
TRANSPORT DE VIATGERS COLL S.L, prèvia presentació de la corresponent 
factura, la quantitat de quatre-cents vint-i-vuit euros amb vint-i-tres cèntims 
(428,23€), més quaranta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims corresponent al 10% 
d’IVA, que resulta un import total de quatre-cents setanta-un euros amb cinc 
cèntims (471,05 €), corresponent al concepte de compensació econòmica per la 
suspensió d’aquesta ruta, d’acord amb el detall següent: 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Narcís Coll Parra, en representació de 
l’empresa TRANSPORT DE VIATGERS COLL S.L, concessionària de la Ruta 20 
BRUGUERA-RIBES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a 
l'efecte corresponent. 
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El president comenta que s’ha intentat resoldre el tema de Dòrria però no s’ha 
resolt perquè només hi ha 2 alumnes. S’ha intentat allargar la línia fins a Toses, 
però els nens s’haurien de deixar a Planoles a les 8 hores i l’escola s’obre a les 9 
hores. Per tant, de moment no es pot solventar aquest tema. 
 
 
27. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
27.1. 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) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
10 i 13-06-2016 

ADO 1.957,91 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de juny 

ADO 251,17 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de juny 

ADO 68,76 

VIGFA RESIDUS Recollida RSU, mes de juny ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS Recollida selectiva mes de  juny ADO 22.327,78 

LIMPIEZAS DEYSE S.L. Neteja CCR mes de juny O 2.209,19 

 
TRANSPORTS MIR, S.A. 
 

TEC L-10 mes de juny O 2.681,64 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
 
TEC L-11 mes de juny 
 

O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
 
TEC L-13 mes de juny 
 

O 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
 
TEC L-14 mes de juny 
 

O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
 
TEC L-15 mes de juny 
 

O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
 
TEC L-16 mes de juny 
 

O 3.736,78 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
 
TEC L-18 mes de juny 
 

O 2.955,49 

TRANSPORTS MIR, S.A. 
Reforç transport demanda Ribes-
Ripoll juny 

O 7.933,40 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4 mes de juny O 2.196,89 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-1 mes de juny O 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

 
TEC L-2 mes de juny 

O 5.293,37 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

 
TEC L-3 mes de juny 

O 4.993,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

 
TEC L-5 mes de juny 

O 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

 
TEC L-7 mes de juny 

O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

 
TEC L-8 mes de juny 

O 4.391,37 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

 
TEC L-9 mes de juny 

O 3.340.94 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

 
TEC L-17 mes de juny 

O 2.785,10 

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

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
28. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se'n presenten. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
29.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 28.06.2016 Classificar les proposicions presentades pels licitadors del 

contracte del servei de menjador de les escoles rurals del 
Ripollès. 

Decret de 28.06.2016 Sol·licitar la subvenció pluriennal Eurodistricte per al 
desenvolupament de projectes de cooperació de l'Espai Català 
Transfronterer, d'acord amb el que preveu l'Ordre 
PRE/114/2016, de 12 de maig.  

Decret de 28.06.2016 Arxivar l'expedient sancionador incoat a la casa de colònies 
Mas Cabàlies per manca d'objecte i donar per favorable la 
inspecció biennal de la casa de col`nies Mas Cabàlies del 
municipi d'Ogassa i titularitat de la Fundació Catalana de 
l'Esplai.  

Decret de 29.06.2016 Contractar en règim laboral temporal, en la modalitat d'obra o 
servei determinat, al personal que es detalla, amb una jornada 
de 20 h setmanals, amb efectes des de l'1 de juliol de 2016 i pel 
termini d'un mes, per portar a terme el projecte Brigades Joves, 
"Jo feinejo, tu feineges" de l'Ajuntament de Campdevànol. 
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Decret de 30.06.2016 Sol·licitud als serveis econòmics de la corporació d'un estudi 
sobre els costos i el rendiment dels serveis tècnics de la 
corporació. 

Decret de 30.06.2016 Prorrogar la contractació del personal adscrit a l'Escola 
Comarcal de Música del Ripollès que es detalla fins el 31 
d'agost d'enguany. 

Decret d'  01.07.2016 Autoritzar a un funcionari de la corporació el gaudiment de 
dies de permís. 

Decret d'  01.07.2016 Requerir a Gestió de Colònies SL com a titular de la casa de 
colònies Alberg Roques Blanques del municipi de Ribes de 
Freser l'esmena de deficiències detectades en una inspecció 
biennal. 

Decret de 05.07.2016 Decret provisional d'admesos i exclosos: procés de selecció 
d'un/a tècnic/a de comunicació i informació, en règim laboral 
temporal del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 05.07.2016 Atorgar un incentiu de productivitat a un funcionari de la 
corporació. 

Decret de 08.07.2016 Sol·licitud de subvenció per al desenvolupament de plans de 
foment territorial del turisme convocatòria 2016 i aprovació del 
projecte.  

Decret de 08.07.2016 Contracte menor de subministrament i muntatge de 3 
ampliacions de box pel Refugi d'Animals del Ripollès. 

Decret de 08.07.2016 Admetre l'oferta presentada per l'empresa TEISA, al 
procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, del 
contracte del servei de transport en la modalitat de serveis a la 
demanda nocturns i requerir-la a la presentació de la 
documentació que es relaciona. 

Decret d'   11.07.2016     Donar per favorable la inspecció biennal de l'alberg de joventut 
Pic de l'Àliga, del municipi de Queralbs i de titularitat de 
l'Agència Catalana de la Joventut. 

Decret de 12.07.2016 Concórrer a la convocatòria de subvenció destinada a la Xarxa 
d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, 
d'acord amb el què preveu la Resolució TSF/1639/2016, d'1 de 
juliol. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
30. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 27.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 

de l’empresa Embotits Cros a la depuradora de Camprodon. 
Resolució de 27.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
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de l’empresa COMFORSA-2 a la depuradora de Ripoll- 
Campdevànol. 

Resolució de 28.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa COMFORSA-3 a la depuradora de Ripoll- 
Campdevànol. 

Resolució de 28.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa CAMPSA a la depuradora de Ripoll- 
Campdevànol. 

Resolució de 30.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa FUNDACIÓ EDUARD SOLER - ESCOLA 
DEL TREBALL a la depuradora de Ripoll- Campdevànol. 

Resolució de 30.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa MATRIX SA a la depuradora de Ripoll- 
Campdevànol. 

Resolució d'  01.07.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa TRANSPORTS MIR, SA a la depuradora de 
Ripoll- Campdevànol. 

Resolució de 06.07.2016 Atorgament d'un permís d'abocament d'aigües residuals de 
l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA MAP a la depuradora de 
Ripoll- Campdevànol.  

Resolució de 07.07.2016 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l'empresa VIGFA RESIDUS, 
SLU. 

Resolució de 07.07.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a la Sra. Teresa Camarasa Payà. 

Resolució de 08.07.2016 Atorgament a l'Ajuntament de Ripoll d'un permís per a la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del CEE Ramon Surinyach i del CEIP Tomàs 
Raguer. 

Resolució de 08.07.2016 Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Ripoll per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del CEE Ramon Surinyach i del CEIP Tomàs 
Raguer.  

Resolució de 08.07.2016 Atorgament a l'Ajuntament de Ribes de Freser d'un permís per 
a la utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del carrer Sant Quintí, del municipi de Ribes de 
Freser. 

Resolució de 08.07.2016 Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Ribes de Freser per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del carrer Sant Quintí, del municipi de Ribes de 
Freser 

Resolució d'  11.07.2016 Atorgar al Sr. Josep Lluís Leal, en nom de l'ESTACIÓ DE 
MUNTANYA VALL DE NÚRIA, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució d'  11.07.2016 Atorgar al Sr. David Serrat Soldevila el permís per a la 
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utilització del servei de neteja de clavegueram i instal·lacions 
de sanejament del Mas la Pallissa, del municipi de Les 
Llosses i aprovar la liquidació. 

Resolució d'  11.07.2016 Acceptar l'encàrrec de l'Ajuntament de Planoles per a la 
redacció del projecte del carrer Josep Trueta de Planoles. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president informa sobre el punts següents: 
 
- S’han publicat els plecs de la gestió de l’Escola Comarcal de Música. Els 
professors actuals es volen presentar en forma d’associació.  
 
- L’actual contracte de menjador de  la ZER del Ter s’ha adjudicat a favor de 
l'actual contractista Marc Navarro. 
 
- S’ha reunit amb l’AMPA de l’escola Ramon Suriñach pel tema de l’estat precari 
de la cuina. 
 
- Demà es presenta el Contracte Programa 2016-2019 en matèria de serveis socials 
a Girona. 
 
- La comissió d’agermanament del Conflent s’ha reunit a Toses. L’intercanvi s’ha 
resolt amb el tècnic de joventut francès. 
 
- Es van suspendre, a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
de la Generalitat, les reunions previstes, fins al setembre. El secretari general 
tornarà a proposar una data que si va bé coincidirà amb la del Consell d’Alcaldes i 
passarà pel Consell de Govern. Primer hi haurà una reunió amb Camprodon i Ribes 
i desprès amb tots els alcaldes. 
 
- Avui l’alcalde de Planoles ha dimitit i dijous es farà el plenari donant compte de 
la renúncia. 
 
- El dia 26 de juliol es faran les proves de selecció del tècnic de premsa. 
 
- Es deleguen les funcions de Presidència en favor del vicepresident primer senyor 
Eudald Picas, del dia 29 de juliol al 14 d’agost. 
 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 87 

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 


