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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 15/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 21 de juliol de 2014 
Hora d’inici: 18:55 hores 
Hora d’acabament: 19:50 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Josep Coma i Guitart 
 • Sr. Pep Palos i Sastre 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del conveni de col· laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 

Comarcal del Ripollès per a la prestació d’assistència jurídica, administrativa, 
econòmica i tècnica als municipis, i per actuacions en matèria de salut pública, acció 
social, promoció econòmica i transport escolar per a l’any 2014. 

3. Aprovació del conveni de col· laboració entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal del 
Ripollès per al finançament de les competències delegades relatives a la gestió del 
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servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en 
matèria d'ensenyament, per al curs 2013-2014. 

4. Aprovació dels convenis entre els Ajuntaments de la comarca del Ripollès, el Consell 
Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la 
xarxa de senders Itinerànnia. 

5. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei públic del transport de viatgers 
en la modalitat de serveis a la demanda, Ruta 1, Camprodon-Molló. 

6. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei públic del transport de viatgers 
en la modalitat de serveis a la demanda, Ruta 5, Vallfogona-Ripoll. 

7. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei públic del transport de viatgers 
en la modalitat de serveis a la demanda, Ruta 6, Toses-Planoles-Ribes. 

8. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 1 Setcases-Camprodon. 

9. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 2 Molló-Camprodon. 

10. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 3 Beget-Camprodon. 

11. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 5 Sant Pau-Camprodon. 

12. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 7 Ogassa-Sant Joan. 

13. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 8 Les Llosses-Ripoll. 

14. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 9 Vallfogona-Ripoll. 

15. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 10, Gombrèn-Campdevànol. 

16. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 11 Gombrèn-Ripoll. 

17. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 12 Toses-Planoles. 

18. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 13 Toses-Ribes. 

19. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 14, Queralbs-Ribes. 

20. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 15 Campelles-Ribes. 

21. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 16 Pardines-Ribes. 

22. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 18 EE Vall del  Freser. 

23. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 4 Salarsa-Camprodon. 

24. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 6 Vall del Bac-Sant Pau. 
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25. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 17 EE Vall del Ter. 

26. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 19 EE Ripoll-Ripoll. 

27. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar per al curs 
2014-2015, Ruta 20 Bruguera-Ribes. 

28. Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de manteniment i assistència 
dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci Servei de 
Recaptació (seu a Ripoll). 

29. Devolució d’avals i fiances: 
29.1. Devolució de fiança a l’empresa Construccions Joprada, SL. 

30. Aprovació de factures. 
31. Mocions d'urgència. 

31.1. Aprovació del contracte programa 2014-2015 per a la coordinació, la cooperació 
i la col· laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell 
Comarcal del Ripollès en matèria de polítiques de joventut. 

32. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 8 de juliol de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOL LÈS PER 
A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA, ADMINISTRATI VA, 
ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS, I PER ACTUACIONS  EN 
MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, ACCIÓ SOCIAL, PROMOCIÓ EC ONÒMICA 
I TRANSPORT ESCOLAR PER A L’ANY 2014 
 
Vist el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Girona pel qual s’atorga ajuda 
econòmica al Consell Comarcal del Ripollès per al finançament de diversos serveis que 
es presten a la comarca: assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als 
municipis, i per actuacions en matèria de salut pública, acció social, promoció econòmica 
i transport escolar per a l’any 2014; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
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El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni a concertar amb la Diputació de Girona per a la 
prestació general d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis, 
i també per diverses actuacions en matèria de salut pública ( recollida d’animals 
domèstics, fonts naturals, etc), acció social, promoció econòmica i transport escolar per al 
període de gener a desembre de 2014, d’acord amb la minuta enviada. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MIT JANÇANT 
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER AL FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES DEL EGADES 
RELATIVES A LA GESTIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE TRANSPO RT, DEL 
SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR, I ALTRES PRESTACIONS EN  MATÈRIA 
D'ENSENYAMENT, PER AL CURS 2013-2014 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès pel finançament de les 
competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d'ensenyament, per al curs 2013-
2014; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament especificat a la part 
expositiva. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament, per a l’efecte 
corresponent. 
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Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal, juntament amb una còpia 
de la minuta aprovada. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del present conveni. 
 
 
4. APROVACIÓ DELS CONVENIS ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE  LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOL LÈS I EL 
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PEL MANTENIMENT D E LA 
XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA 
 
El projecte ITINERÀNNIA, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà es 
basa en la creació d’una xarxa de senders de 2.500 km que suposa ordenar i recuperar el 
patrimoni natural, els recursos històrics i valoritzar l’antropologia local. El projecte s’ha 
desenvolupat a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. 
 
La Comissió executiva  del Consorci Ripollès Desenvolupament,  en sessió celebrada en 
data 16 d’abril 2014, ha aprovat el document "Manteniment de la xarxa de senders 
Itinerànnia  Ripollès, categorització dels senders per prioritats i municipis, gestió del 
manteniment i finançament", que categoritza els senders de la Xarxa Itinerànnia que 
transcorren per la comarca del Ripollès en tres nivells de prioritat, seguint els criteris 
tècnics establerts en el manual de gestió de la Xarxa Itinerànnia, comú per les tres 
comarques. 
 
En data 24 de desembre de 2013 es va publicar al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 6528, l'Edicte de 20 de desembre, d'informació pública de l'aprovació 
inicial de la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i que, en la línia de 
manteniment per consells comarcals, preveu atorgar una subvenció quadriennal, anys 
2014-2017, al Consell Comarcal del Ripollès, per un import de 83.483,20 €, que es 
correspon amb una subvenció de 20.870,80 €/any. 
 
El pressupost global previst per al manteniment dels 826 kms dels senders de la Xarxa 
Itinerànnia que transcorren per la comarca del Ripollès  és de 50.093,54 €/ l'any. Aquest 
pressupost té el detall següent: 
 
Nivell 1- color blau- prioritari 20.870,80 €  Assumeix el Consell Comarcal Ripollès 
Nivell 2- color verd- important  21.039,55 € Assumeixen els ajuntaments 
Nivell 3- color groc- secundari    8.183,19 € Assumeixen els ajuntaments (opcional) 
COST TOTAL    50.093,54 € 
 
Per tal que les  accions de promoció i difusió de la xarxa de senders tinguin l'èxit esperat i 
esdevinguin una important font dinamitzadora pels nostres municipis és imprescindible 
vetllar pel  manteniment de la xarxa de senders. 
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L'èxit i el futur del projecte depèn de l'òptim manteniment dels senders, la reposició de la 
senyalització vertical i el repintat de la senyalització horitzontal dels 826 kms de la xarxa 
de senders Itinerànnia que transcorren pel Ripollès, de conformitat amb els criteris 
establerts en el Manual de gestió de la xarxa de senders Itinerànnia. 
 
Vistes les minutes de convenis entre els Ajuntaments de la comarca del Ripollès, el 
Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament pel manteniment 
de la xarxa de senders Itinerànnia; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de conveni de 
col· laboració i cooperació amb les altres administracions i entitats, publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure entre els Ajuntaments de la comarca del 
Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament pel 
manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia. 
 
L'efectivitat d'aquest conveni i la contractació dels treballs de manteniment dels senders, 
reposició de la senyalització vertical i repintat de la senyalització horitzontal resten 
supeditats a l'atorgament definitiu de la subvenció que el Pla Únic d'Obres i Serveis 
(PUOSC) atorgui per l'anualitat 2014, al manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia, 
Prioritat 1. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments de la comarca del Ripollès i al Consorci 
Ripollès Desenvolupament, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció juntament amb una còpia de cadascuna de les 
minutes dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per la signatura 
dels convenis. 
 
 
5. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SE RVEI 
PÚBLIC DEL TRANSPORT DE VIATGERS EN LA MODALITAT DE  SERVEIS 
A LA DEMANDA, RUTA 1, CAMPRODON-MOLLÓ 
 
L’empresa Transports Elèctrics Interurbans, S.A. (TEISA) és adjudicatària del servei 
públic de transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda corresponent a la 
Ruta 1, Camprodon-Molló. La prestació d’aquest servei s’ha de realitzar d’acord amb el 
plec de condicions, que forma part integrant del contracte, i l’oferta presentada. 
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La clàusula 18.4 del plec regulador estableix que les expedicions es realitzaran en els dies 
i horari que planifiqui el Consell i que podrà variar depenent de les necessitats. En aquest 
sentit, en data 7 de juliol de 2014, la Gerència del Consell proposa variacions en la 
prestació del servei a partir del dia 1 d’agost de 2014. 
 
Pels motius exposats, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Les expedicions corresponents a la Ruta 1, Camprodon-Molló, del servei públic 
de transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda que presta l’empresa 
Transports Elèctrics Interurbans, S.A., a partir del dia 1 d’agost de 2014, seran les que es 
detallen a continuació: 
 
Descripció 
1. Divendres, de Camprodon a Molló (21:15h-enllaç Barcelona) 
2. Diumenges (octubre-març), de Molló a Camprodon (16:30h-enllaç Barcelona) 
3. Diumenges (abril-setembre), de Molló a Camprodon (17:30h-enllaç Barcelona) 
4. Divendres, de Camprodon a Molló (18:00h) 
 
Cost anual previst 
Expedicions setmanals: 3 
Expedicions anuals: 3*52=156 
Cost/expedició: 77,44 € 
Total: 77,44*156=12.080,64 € 
 
Segon.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports Elèctrics Interurbans, S.A. 
(TEISA). 
 
 
6. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SE RVEI 
PÚBLIC DEL TRANSPORT DE VIATGERS EN LA MODALITAT DE  SERVEIS 
A LA DEMANDA, RUTA 5, VALLFOGONA-RIPOLL 
 
L’empresa Transports Elèctrics Interurbans, S.A. (TEISA) és adjudicatària del servei 
públic de transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda corresponent a la 
Ruta 5, Vallfogona-Ripoll. La prestació d’aquest servei s’ha de realitzar d’acord amb el 
plec de condicions, que forma part integrant del contracte, i l’oferta presentada. 
 
La clàusula 18.4 del plec regulador estableix que les expedicions es realitzaran en els dies 
i horari que planifiqui el Consell i que podrà variar depenent de les necessitats. En aquest 
sentit, en data 7 de juliol de 2014, la Gerència del Consell proposa variacions en la 
prestació del servei a partir del dia 1 d’agost de 2014. 
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Pels motius exposats, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Les expedicions corresponents a la Ruta 5, Vallfogona-Ripoll, del servei públic 
de transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda que presta l’empresa 
Transports Elèctrics Interurbans, S.A. (TEISA), a partir del dia 1 d’agost de 2014, seran 
les que es detallen a continuació: 
 
Descripció 
1. Període lectiu: de dilluns a divendres, de Vallfogona a Ripoll (15:00h-enllaç TEC) 
2. Servei comercial: de dilluns a divendres, de Ripoll a Vallfogona (9:20h) 
3. Servei comercial: de dilluns a divendres, de Vallfogona a Ripoll (9:45h) 
4. Servei comercial: de dilluns a divendres, de Ripoll a Vallfogona (16:00h) 
5. Servei comercial: de dilluns a divendres, de Vallfogona a Ripoll (16:30h) 
6. Altres serveis (piscina: 7/10 a 18/5): dimarts, de Vallfogona a Ripoll (11:25h) 
7. Altres serveis (piscina: 7/10 a 18/5): dimarts, de Ripoll a Vallfogona (13:10h) 
 
Cost anual previst 
Expedicions servei 1: 5*35=175. Expedicions facturables: 0*35=0 
Expedicions serveis 2, 3, 4 i 5: 4*180=720. Expedicions facturables: 2*180=360 
Expedicions serveis 6 i 7: 2*28=56 
Total expedicions: 416 
Cost/expedició: 61,41 € 
Total: 61,41*388=25.546,56 € 
 
Segon.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports Elèctrics Interurbans, S.A. 
(TEISA). 
 
 
7. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SE RVEI 
PÚBLIC DEL TRANSPORT DE VIATGERS EN LA MODALITAT DE  SERVEIS 
A LA DEMANDA, RUTA 6 TOSES-PLANOLES-RIBES  
 
L’empresa Transports Mir, S.A. és adjudicatària del servei públic de transport de viatgers 
en la modalitat de serveis a la demanda corresponent a la Ruta 6, Toses-Planoles-Ribes. 
La prestació d’aquest servei s’ha de realitzar d’acord amb el plec de condicions, que 
forma part integrant del contracte, i l’oferta presentada. 
 
La clàusula 18.4 del plec regulador estableix que les expedicions es realitzaran en els dies 
i horari que planifiqui el Consell i que podrà variar depenent de les necessitats. En aquest 
sentit, en data 7 de juliol de 2014, la Gerència del Consell proposa variacions en la 
prestació del servei a partir del dia 1 d’agost de 2014. 
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Pels motius exposats, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Les expedicions corresponents a la Ruta 6, Toses-Planoles-Ribes, del servei 
públic de transport de viatgers en la modalitat de serveis a la demanda que presta 
l’empresa Transports Mir, S.A., a partir del dia 1 d’agost de 2014, seran les que es 
detallen a continuació: 
 
Descripció 
1. Dimarts, de Nevà (9:25h) a Ribes de Freser 
2. Dimarts, de Ribes de Freser (12:40h) a Nevà 
3. Altres serveis (piscina: 7/10- 18/05): dimarts, de Planoles a Ribes (11:00h). Extensió 
Ribes-Ripoll. 
4. Altres serveis (piscina: 7/10- 18/05): dimarts, de Ripoll a Planoles(13:10h). Extensió 
Ripoll-Ribes. 
 
Cost anual previst 
Expedicions servei 1 i 2: 2*52=104.  
Expedicions serveis 3 i 4: 2*28=56. 
Total expedicions: 160 
Cost/expedició: 61,41 € 
Total: 61,41*134=9.825,60 € 
 
Segon.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports Mir, S.A. 
 
 
8. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SE RVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
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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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
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Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29 de juliol de 2011, es van delegar en el 
Consell de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 1 SETCASES - CAMPRODON, per al curs 
2014-2015, és el següent: 
 
 

RUTA 1

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>             
9:00          

(45')   [55]

<2>          
9:00          

(45')   [55]

<3>           
9:00          

(45')   [55]

<4>          
9:00          

(45')   [55]

<5>          
9:00          

(45')   [55]

<6>        
14:00       

(45')   [30]

<7>         
13:05       

(45')   [30]

<8>          
17:00       

(45')   [55]

<9>       
17:00       

(45')   [55]

<10>         
17:00       

(45')   [15]

<11>        
17:00       

(45')   [55]

<12>        
17:00       

(45')   [15]

Observacions:

TORNADA

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

1. <> Referència expedició.

SETCASES - CAMPRODON CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:20 9
8:30 1
8:40 15
8:45 10
8:50 -26
8:55 -9

14:10 26
14:15 -10
14:20 -15
14:30 -1
13:15 26
13:20 -10
13:25 -15
13:35 -1
17:10 9
17:15 26
17:20 -10
17:25 -15
17:35 -1
17:45 -9
17:10 9
17:30 -9

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

Setcases
Trencant Tregurà
Vilallonga

Escola Dr. Robert

Llanars
Institut Germans Vila Riera

Trencant Tregurà

Parades

<6>

<7>

<8> <9> <11>

Trencant Tregurà

Institut Germans Vila Riera
Llanars
Vilallonga
Trencant Tregurà

Llanars
Vilallonga

Institut Germans Vila Riera
Llanars
Vilallonga

Escola Dr. Robert
Institut Germans Vila Riera

<10> <12>

Setcases
Escola Dr. Robert
Setcases  

 
 

RUTA 1

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

15 45' 2 70 53,95 3.776,50

30 45' 2 70 60,95 4.266,50

55 45' 8 280 71,94 20.143,20

TOTAL 28.186,20

DG ( 6%) 1.691,17

BE ( 4%) 1.127,45

( PTI ) TOTAL 31.004,82

IVA (10%) 3.100,48

( PTF ) TOTAL 34.105,30

SETCASES - CAMPRODON CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT
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Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
9. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SE RVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 2 MOLLÓ - CAMPRODON, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
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RUTA 2

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:00         

(45')   [55]

<2>         
9:00        

(45')   [55]

<3>         
9:00         

(45')   [55]

<4>         
9:00         

(45')   [55]

<5>         
9:00         

(45')   [55]

<13>           
9:00       

(>90')  [30]

<14>        
9:00          

(>90')  [30]

<15>        
15:00      

(>90') [30]

<16>        
15:00      

(>90') [30]

<6>        
14:00       

(45')   [15]

<7>        
13:05       

(45')   [15]

<8>        
17:00       

(45')   [55]

<9>       
17:00       

(45')   [55]

<10>         
17:00       

(45')   [55]

<11>        
17:00       

(45')   [55]

<12>        
17:00       

(45')   [55]

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

e
du

ca
ci

ó 
fís

ic
a

MOLLÓ - CAMPRODON CURS 2014/2015

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

TORNADA

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

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:05 2
8:25 37
8:40 14
8:50 -10
8:55 -43

14:05 10
14:15 -4
14:30 -4
14:45 -2
13:10 10
13:20 -4
13:35 -4
13:50 -2
17:05 43
17:15 10
17:25 -14
17:40 -37
17:55 -2
17:05 43
17:15 -10
17:30 -33

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

Benzinera
Molló 
Font Rubí
Institut Germans Vila Riera
Escola Dr.Robert

Parades

Molló 

<6>

Institut Germans Vila Riera
Font Rubí
Molló 

Font Rubí

Benzinera

<7>

Institut Germans Vila Riera
Font Rubí
Molló 
Benzinera

Benzinera

<10> <12>
Escola Dr. Robert
Font Rubí 
Molló 

<8> <9> <11>

Escola Dr. Robert
Institut Germans Vila Riera

 
 
 

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

9:05
9:10

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

<15> <16>

Expedicions educació física Dr. Robert

<13> <14>

Escola Dr. Robert
Pavelló
Pavelló
Escola Dr. Robert

Parades

Escola Dr. Robert
Pavelló
Pavelló
Escola Dr. Robert  
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RUTA 2

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

15 45' 2 70 53,95 3.776,50

55 45' 10 350 71,94 25.179,00

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

* Expedicions educació físca Dr. Robert (sense monitor) TOTAL 37.907,10

DG ( 6%) 2.274,43

BE ( 4%) 1.516,28

( PTI ) TOTAL 41.697,81

IVA (10%) 4.169,78

( PTF ) TOTAL 45.867,59

MOLLÓ - CAMPRODON CURS 2014/2015

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
PREU 

UNITARI
PREU 
TOTAL

TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
10. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, RUTA 3 BEGET - 
CAMPRODON  
 
Antecedents de fet 
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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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 3 BEGET - CAMPRODON, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
 
 

RUTA 3

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>           
9:00         

(90')   [30]

<2>           
9:00         

(90')   [30]

<3>           
9:00          

(90')   [30]

<4>           
9:00         

(90')   [30]

<5>         
9:00           

(90')   [30]

TORNADA
<8>        

17:00       
(90')   [30]

<9>       
17:00       

(90')   [30]

<10>         
17:00       

(45')   [30]

<11>        
17:00       

(90')   [30]

<12>        
17:00       

(45')   [30]

Observacions:

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

1. <> Referència expedició.

BEGET - CAMPRODON
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:55 1
8:05 11
8:30 6
8:50 -2
8:55 -16

17:05 16
17:10 2
17:30 -6
17:55 -11
18:05 -1
17:05 16
17:25 -6
17:50 -10

Parades

Escola Dr.Robert

<10>  <12>
Beget

Institut Germans Vila Riera
<8> <9> <11> Rocabruna

Beget

Escola Dr. Robert

Rocabruna

Beget (Ratjades.)
Escola Dr. Robert

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

Rocabruna
Institut Germans Vila Riera

Beget
Beget (Ratjades.)

 
 
 
 

RUTA 3

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

30 90' 8 280 83,93 23.500,40

30 45' 2 70 60,95 4.266,50

TOTAL 27.766,90

DG ( 6%) 1.666,01

BE ( 4%) 1.110,68

( PTI ) TOTAL 30.543,59

IVA (10%) 3.054,36

( PTF ) TOTAL 33.597,95

BEGET - CAMPRODON CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
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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. 
 
 
11. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 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 2014-2015, 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. 
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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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 5 SANT PAU - CAMPRODON, per al curs 
2014-2015, és el següent: 
 

RUTA 5

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TORNADA
<1>        

17:00       
(45')   [30]

<2>       
17:00       

(45')   [30]

<3>         
14:00       

(45')   [30]

<4>        
17:00       

(45')   [30]

<5>        
13:05       

(45')   [30]

CURS 2014/2015

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

SANT PAU - CAMPRODON

 



 23 

Observacions:

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

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

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

17:05 3
17:15 26
17:20 -6
17:25 -1
17:30 -22
14:10 26
14:15 -3
14:20 -1
14:25 -22
13:10 26
13:15 -3
13:20 -1
13:25 -22

St.Pau de Segúries

Parades

St.Pau de Segúries

Institut Germans Vila Riera

St.Pau de Segúries

Colònia Estebanell
La Ral

<1> <2> <4>

<3>

<5>

Colònia Estebanell

Escola Dr. Robert
Institut Germans Vila Riera

La Ral

La Ral

Colònia Estebanell

Institut Germans Vila Riera

 
 
 
 

RUTA 5

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

30 45' 5 175 60,95 10.666,25

TOTAL 10.666,25

DG ( 6%) 639,98

BE ( 4%) 426,65

( PTI ) TOTAL 11.732,88

IVA (10%) 1.173,29

( PTF ) TOTAL 12.906,16

SANT PAU - CAMPRODON CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
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Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
12. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 
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d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 7 OGASSA - SANT JOAN, per al curs 2014-
2015, 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>        
12:30       

(45')   [9]

<9>        
14:30       

(45')   [9]

<10>        
14:30       

(45')   [9]

Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

OGASSA - SANT JOAN DE LES ABADESSES

 
 
 
 
 
 
 

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:35 3
7:55 -3

16:35 3
16:55 -3
12:35 3
12:55 -3
14:35 3
14:55 -3

Parades

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

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

<8> IESant Joan
Ogassa

<9> <10>
IESant Joan
Ogassa  
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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 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
13. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 
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amb el plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta 
presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 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 2014-2015, 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. 
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- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 8 LES LLOSSES - RIPOLL, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
 

RUTA 8

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>         
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [9]

<2>         
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [9]

<3>         
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [9]

<4>         
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [9]

<5>         
8:00 9:00 

9:15       
(>90') [9]

TORNADA
<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]

LES LLOSSES - RIPOLL

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

CURS 2014/2015

 
 
 
Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

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

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:20
7:25
7:45 0
7:50 -2
8:20
8:25
8:40 0
8:42 1
8:45 -2
8:55 -1
9:10 -3

17:00 19
17:10 5
17:10 3
17:15 4
17:20 -14
17:22 0
17:30 -3
17:35 -6
17:40 -2
17:45 -1
17:47 0
18:07
18:12

-5
Les Llosses El Guixer

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

Les Llosses Matamala

E. Joan Maragall

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

Escola J.Maragall
Escola Salesiana

Can Villaura 

Jutjats
IES Abat Oliba

Les Llosses Matamala

Cal Deu
Colònia Noguera

Castelladrall
C. Progrés

Can Villaura 

Escola T. Raguer
Escola Vedruna

E. Tomàs Raguer

Les Llosses El Guixer
Les Llosses Matamala

5

E. Vedruna

Cal Déu - Caselles

E. Salesiana

Parades

Les Llosses El Guixer
IES Abat Oliba

2

 
 
 

RUTA 8

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

55 90' 5 175 91,07 15.937,25

9 >90' 5 175 73,48 12.859,00

TOTAL 28.796,25

DG ( 3%) 863,89

BE ( 2%) 575,93

( PTI ) TOTAL 30.236,06

IVA (10%) 3.023,61

( PTF ) TOTAL 33.259,67

LES LLOSSES - RIPOLL CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT
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Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
14. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, determina el detall de la ruta i el preu. 
 
 



 32 

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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 9 VALLFOGONA - RIPOLL, per al curs 
2014-2015, 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:

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

VALLFOGONA - RIPOLL

 
 

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:25 6
7:50 -6
7:55 0
8:20 2
8:35 7
8:40 2
8:45 -4
8:50 16
8:55 -3
8:58 -3
9:10 -19
9:20 55
9:30 -55

14:35 6
15:00 -6

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

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

C. Progrés
Castelladrall

Colònia Noguera

Polígon Els Pintors.

Vallfogona

E. Vedruna
IES Abat Oliba

Escola Vedruna
Jutjats

IES Abat Oliba

Escola Salesiana
Escola T. Raguer
Estació. Alumnes Aula Hosteleria

Vallfogona

Parades

Escola J.Maragall

 
 
 
 



 34 

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 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
15. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 - 
CAMPDEVÀNOL, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de 



 35 

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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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. 
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- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 10 GOMBRÈN - CAMPDEVÀNOL, per al 
curs 2014-2015, és el següent: 
 
 

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:

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

GOMBRÈN - CAMPDEVÀNOL
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris Alumnes 

aproximats

8:20 17
8:40 2
8:50 6
8:52
8:55

16:35
16:40
16:45 -6
16:55 -2

Gombrèn (Davant rest.Portal del Comte) 17:10 -17

-25

Escola Pirineu (edifici infantil)

Colònia Pernau

25

Roser marquesina (davant bar Triana)

Escola Pirineu (edifici infantil)

Parades

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

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

Gombrèn (Davant rest.Portal del Comte)

Escola Pirineu

Colònia Pernau
Roser marquesina (davant bar Triana)

Escola Pirineu

 
 
 
 

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 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 10 GOMBRÈN - 
CAMPDEVÀNOL. 
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Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
16. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 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 2014-2015, 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 
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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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 11 GOMBRÈN - RIPOLL, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
 

RUTA 11

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

<1>          
8:00          

(45')   [55]

<2>         
8:00           

(45')   [55]

<3>         
8:00          

(45')   [55]

<4>         
8:00          

(45')   [55]

<5>         
8:00          

(45')   [55]

<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>        
14:30       

(90')   [55]

<12>        
14:30       

(90')   [55]

<13>        
14:30       

(45')   [55]

<14>        
14:30       

(90')   [55]

<15>        
14:30       

(90')   [55]

<16>        
17:00       

(45')   [30]

<17>        
17:00       

(45')   [30]

<18>        
14:30       

(45')   [55]

<19>        
17:00       

(45')   [30]

<20>        
13:30       

(45')   [30]

Observacions:

ANADA

GOMBRÈN - RIPOLL CURS 2014/2015

2. […] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1.  <> Referència expedició.

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

TORNADA
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

Núm.alumnes/Destí 

7:15 5 alumnes Gombrèn
7:30 18 alumnes Hospital Vedrunes
7:35 20 alumnes Roser IES i Vedrunes 
7:38 3 alumnes IES
7:45 -25
7:55 -21
7:30 53 alumnes IES
7:45 -53

14:30 53 alumnes Hospital
14:45 -53
15:00 21 alumnes Roser,Gombrèn i Col. Noguera
15:10 -3
15:15 -15
15:30 -3
17:05 25 alumnes Hospital, Roser i Gombrèn
17:15 -18
17:20 -5
17:35 -2
14:25 25 alumnes Hospital, Roser i Gombrèn
14:35 21 alumnes Roser,Gombrèn i Col. Noguera
14:45 -3
14:50 -20
14:55 -18
15:10 -5
14:30 53 alumnes Hospital
14:45 -53
14:30 53 alumnes Hospital
14:45 -53
15:00 21 alumnes Roser,Gombrèn i Col. Noguera
15:10 -3
15:15 -15
15:30 -3
13:30 25 alumnes Hospital, Roser i Gombrèn
13:45 -5
13:50 -18
14:05 -2Gombrèn (Davant rest.Portal del Comte)

<20>

<15>

IES Abat Oliba

IES Abat Oliba
Colònia Noguera

Gombrèn (Davant rest.Portal del Comte)
Campdevànol (Roser)

Colònia Noguera

Colònia Noguera

Gombrèn (Davant rest.Portal del Comte)

<16> <17> 
<19>

Campdevànol (Roser)
Gombrèn (Davant rest.Portal del Comte)

IES Abat Oliba
Campdevànol (Hospital)
IES Abat Oliba

Vedrunes Marquesina
Campdevànol (Roser)
Campdevànol (Hospital)

<11> <12> 
<14> 

Vedrunes (Marquesina)
Campdevànol (Hospital)
Campdevànol (Roser)

Colònia Noguera

IES Abat Oliba

Gombrèn (Davant rest.Portal del Comte)

<18> IES Abat Oliba

Campdevànol (Hospital)

<13> Campdevànol (Roser)

Campdevànol (Hospital)

Campdevànol (Hospital)

Vedrunes (Marquesina)
IES Abat Oliba

Gombrèn (Davant rest.Portal del Comte)

IES Abat Oliba

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

Parades

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

Campdevànol (Hospital)

Campdevànol (Hospital)

Campdevànol (Roser)

Vedrunes (semàfor)
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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

30 45' 4 140 62,19 8.706,60

TOTAL 53.807,60

DG ( 7%) 3.766,53

BE ( 5%) 2.690,38

( PTI ) TOTAL 60.264,51

IVA (10%) 6.026,45

( PTF ) TOTAL 66.290,96

GOMBRÈN - RIPOLL CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
17. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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, 
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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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015,  determina el detall de la ruta i el preu. 
 
L’inici del curs escolar 2013-2014 està previst pel proper dia 15 de setembre de 2014.  
 
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 sevei 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 pel 
curs 2014-2015 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. 
 
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. 
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Suspendre la Ruta 12, TOSES PLANOLES pel curs 2014-15, pels motius 
detallats a la part expositiva. 
 
Segon.- 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: 

 
CÀLCUL DEL PREU 

 
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

PREU TOTAL

 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
18. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
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L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 13 TOSES - RIBES, per al curs 2014-2015, és 
el següent: 
 

RUTA 13

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
8:30          

(45')   [9]

<2>         
8:30          

(45')   [9]

<3>         
8:30          

(45')   [9]

<4>         
8:30          

(45')   [9]

<5>         
8:30          

(45')   [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:

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

TOSES - RIBES

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

Referència 
expedicions 

<>
Horaris Alumnes 

aproximats

7:30 1
7:45 4
7:55 1
8:00 1
8:10 -7

14:50 7
15:00 -1
15:05 -1
15:15 -4
15:30 -1

Parades

Institut Joan Triadú

Planoles (Plaça Andreu Illa)
Trencant Ventolà
Roques Blanques

Fornells

Fornells

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

Institut Joan Triadú

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

Roques Blanques
Trencant Ventolà
Planoles (Plaça Andreu Illa)

 
 
 



 46 

 
 

RUTA 13

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

TOSES - RIBES CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta TOSES - RIBES. 
 
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 S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 
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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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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. 
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- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 14 QUERALBS - RIBES, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
 

RUTA 14

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<2>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<3>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<4>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<5>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<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')   [9]

<12>        
17:00       

(45')   [9]

<13>        
17:00       

(45')   [9]

<14>        
17:00       

(45')   [9]

<15>        
17:00       

(45')   [9]

Observacions:

TORNADA

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

QUERALBS - RIBES
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris Alumnes 

aproximats

7:50 3
8:10 -3
8:30 4
8:45 0
8:55 -4

15:05 3
15:26 -3
17:05 4
17:17 0
17:35 -4

Trencant de Batet

Institut Joan Triadú
Queralbs( Plaça del Raig)

Parades

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

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

<15>

Queralbs( Plaça del Raig)

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

Escola Mare de Déu de Núria
Institut Joan Triadú
Queralbs( Plaça del Raig)

Queralbs( Plaça del Raig)

Escola Mare de Déu de Núria
Trencant de Batet

 
 
 
 

RUTA 14

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 90' 5 175 67,29 11.775,75

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

TOTAL 28.904,75

DG ( 7%) 2.023,33

BE ( 5%) 1.445,24

( PTI ) TOTAL 32.373,32

IVA (10%) 3.237,33

( PTF ) TOTAL 35.610,65

QUERALBS - RIBES CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 14 QUERALBS - RIBES. 
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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 S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 - 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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 
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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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 15 CAMPELLES - RIBES, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
 

RUTA 15

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<2>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<3>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<4>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<5>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [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]

CURS 2014/2015

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

CAMPELLES - RIBES
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Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:40 1
7:50 1
8:10 -2
8:30 3
8:40 2
8:55 -5

17:05 5
17:25 -3
17:35 -2

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

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

El Baell 
<1> <2> <3> 

<4> <5>

Escola Mare de Déu de Núria
Campelles (davant escales ajuntament)

Parades

Campelles (davant escales ajuntament)

Institut Joan Triadú
El Baell

<6> <7> <8 > 
<9> <10> Campelles (davant escales ajuntament)

Institut Joan Triadú
El Baell

 
 
 
 

RUTA 15

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 90' 5 175 67,29 11.775,75

9 45' 5 175 48,94 8.564,50

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

CAMPELLES - RIBES CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
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Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
21. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 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 2014-2015, el Departament d’Ensenyament encara no ha fixat 
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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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 16 PARDINES - RIBES, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
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RUTA 16

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [15]

<2>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [15]

<3>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [15]

<4>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [15]

<5>          
8:15 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [15]

<6>        
14:50       

(45')   [9]

<7>        
14:50       

(45')   [9]

<8>        
14:50       

(45')   [9]

<9>        
14:50       

(45')   [9]

<10>        
14:50      

(45')   [9]

<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:

TORNADA

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

PARDINES - RIBES

 
 
 

RUTA 16

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

15 90' 5 175 76,46 13.380,50

9 45' 5 175 48,94 8.564,50

15 45' 5 175 55,06 9.635,50

TOTAL 31.580,50

DG ( 7%) 2.210,64

BE ( 5%) 1.579,03

( PTI ) TOTAL 35.370,16

IVA (10%) 3.537,02

( PTF ) TOTAL 38.907,18

PARDINES - RIBES CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT
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Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
22. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 18 EE VALL DEL FRESER, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
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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]

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

9:10
16:50

16:05

5

5
Laura Marquez

Pardines. (C. de dalt) Ana Capdevila

Ananda Speis
Ribes de Freser. (marquesina) Hamza Khaliq

Campdevànol (C. Sant Grau,10) Adrià Moreno
Campdevànol (Pl. Ajuntament)

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

Pardines. (C. de dalt)

Ribes de Freser. (marquesina)

Balneari Montagut 

Escola Ramon Suriñach
Escola Ramon Suriñach

 <10> 

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

Balneari Montagut 

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Ribes de Freser. (marquesina)

Pardines. (C. de dalt)

Campdevànol (Pl. Ajuntament)
Campdevànol (C. Sant Grau,10)

Campdevànol (Pl. Ajuntament)

Parades

Balneari Montagut 
Campdevànol (C. Sant Grau,10)

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

EE VALL DEL FRESER

Alumnes 

Hamza Khaliq

5

Ana Capdevila

Laura Marquez
Adrià Moreno
Ananda Speis

Laura Marquez

Escola Ramon Suriñach
Ana Capdevila
Hamza Khaliq
Ananda Speis
Adrià Moreno
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RUTA 18

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

TOTAL 17.129,00

adaptat 10% 1.712,90

DG ( 7%) 1.199,03

BE ( 5%) 856,45

( PTI ) TOTAL 20.897,38

IVA (10%) 2.089,74

( PTF ) TOTAL 22.987,12

EE VALL DEL FRESER CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
23. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 
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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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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. 
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- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 4 SALARSA - CAMPRODON, per al curs 
2014-2015, és el següent: 
 
 
 

RUTA 4

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:00        

(90')   [9]

<2>         
9:00        

(90')   [9]

<3>         
9:00        

(90')   [9]

<4>         
9:00        

(90')   [9]

<5>         
9:00        

(90')   [9]

TORNADA
<6>        

17:00       
(90')   [9]

<7>        
17:00       

(90')   [9]

<8>        
17:00       

(90')   [9]

Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

SALARSA - CAMPRODON CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:50 -3
8:55 -2

17:05 2
17:10 3

8:00

18:00

5

-5

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

<6> <7> <8>

Escola Dr. Robert
Institut Germans Vila Riera 

Salarsa - Bolós

Salarsa - Bolós

Escola Dr. Robert

Parades

Institut Germans Vila Riera

 
 
 

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 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
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24. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015,  determina el detall de la ruta i el preu. 
 
L’inici del curs escolar 2013-2014 està previst pel proper dia 15 de setembre de 2014.  
 
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 pel 
curs 2014-2015 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. 
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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. 
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Suspendre la Ruta 6 VALL DEL BAC – SANT PAU pel curs 2014-15, pels 
motius detallats a la part expositiva.  
 
Segon.- 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: 
 

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

BE (5%)
IVA (10%)
(PTF) TOTAL 1483,76

1348,87
134,89

PREU TOTAL

 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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 decret a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
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25. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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. 
 
L’inici del curs escolar 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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 
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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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, proposo al Consell de Govern l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 17 EE VALL DEL TER, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
 
 

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]

TORNADA

CURS 2014/2015

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

EE VALL DEL TER
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Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

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

 
 
 
 
 
 
 

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

9:10
16:50

16:05

14:30
14:45

Anàs Ajaha

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

<11> Escola Ramon Suriñach
IE Sant Joan Abadesses

Domènec Palomeras

Domènec Palomeras

Alumnes 

Domènec Palomeras

Parades

St.Joan (C. Bernat Saulet, 4 2n 2a) 

Llanars

Laia Roo

Gabriel Iordache

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2)
José A. Valera

5

St. Joan (Pl.Mossèn Masdéu,8 2n 1a) Anàs Ajaha
5

Gabriel Iordache

Laia Roo

Escola Ramon Suriñach
Escola Ramon Suriñach 5
St. Joan (Pl.Mossèn Masdéu,8 2n 1a) Anàs Ajaha

Llanars

St.Joan (C. Bernat Saulet, 4 2n 2a) 

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2)
José A. Valera

<10>

Escola Ramon Suriñach
St. Joan (Pl.Mossèn Masdéu,8 2n 1a)

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

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2)

Anàs Ajaha
St.Joan (C. Bernat Saulet, 4 2n 2a) 

Llanars Gabriel Iordache

Laia Roo
José A. Valera
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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 de l'alumne Anàs Ajaha. 
     Sense monitor. El propi centre escolar se'n fa càrrec.

(2) Expedicions extres reforç final de curs.

EE VALL DEL TER CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Jordi Coma Marcé, en representació de l’empresa 
JORDI COMA MARCÉ, 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. 
 
 
26. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, RUTA 19 EE RIPOLL - 
RIPOLL  
 
Antecedents de fet 
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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 
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 2014-2015 està previst pel proper dia 15 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol· licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat 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 pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015, 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 2014-2015, 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 2014-2015, 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 pel proper curs.  
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- El detall de l’execució de la Ruta 19 EE RIPOLL - RIPOLL, per al curs 2014-
2015, és el següent: 
 
 

RUTA 19

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:15          

(45')   [15]

<2>         
9:15          

(45')   [15]

<3>         
9:15          

(45')   [15]

<4>         
9:15          

(45')   [15]

<5>         
9:15          

(45')   [15]

TORNADA
<6>        

16:45       
(45')   [15]

<7>        
16:45       

(45')   [15]

<8>        
16:45       

(45')   [15]

<9>        
16:45       

(45')   [15]

<10>        
16:00       

(45')   [15]

Observacions:

EE RIPOLL - RIPOLL

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

CURS 2014/2015

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

9:10
16:50

16:05

David Molina
C.Indústria
Filadors

Avda.Ripollès,35B Moisés Moreno

Pol Segura

Ruben Gamarra

Alba Bueno

Izan Macias

Moisés Moreno

David Molina

Raul Gómez
Laura Tellado

Sílvia Toneu
9

Sílvia Toneu

C. Antoni Gaudí, 27

Alumnes 

Escola Ramon Suriñach

Alba Bueno

Parades

 <10> 

Escola Ramon Suriñach

Cadí,32

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

C. Antoni Gaudí, 27

Filadors

C. Antoni Gaudí, 27

Ctra. Barcelona

Ctra. Ribes,81 1r 1a
C. Progrés, 40 2n 2a

Raul Gómez
Ctra. Ribes,81 1r 1a Laura Tellado

Alba Bueno
C. Progrés, 40 2n 2a

Pol Segura

David Molina
C.Indústria Ruben Gamarra
Avda.Ripollès,35B Moisés Moreno

<1> <2> <3> 
<4> <5> C. Progrés, 40 2n 2a

Ctra. Ribes,81 1r 1a
Raul Gómez

Laura Tellado
Ctra. Barcelona

9

Izan Macias

Ruben Gamarra

Pol Segura

Izan Macias

9
Ctra. Barcelona Sílvia Toneu

Cadí,32

Avda.Ripollès,35B
C.Indústria

Escola Ramon Suriñach

Ctra. Barcelona

Filadors

Ctra. Barcelona

Cadí,32

Ctra. Barcelona
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RUTA 19

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

15 45' 10 350 49,04 17.164,00

TOTAL 17.164,00

DG ( 3%) 514,92

BE ( 2%) 343,28

( PTI ) TOTAL 18.022,20

IVA (10%) 1.802,22

( PTF ) TOTAL 19.824,42

EE RIPOLL - RIPOLL CURS 2014/2015

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
27. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL S ERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2014-2015, 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 amb el plec de 
condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
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El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat pel 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 17 de juliol de 2014, referent a l’execució contractual del 
servei de transport escolar per al curs 2014-2015,  determina el detall de la ruta i el preu. 
 
L’inici del curs escolar 2013-2014 està previst pel proper dia 15 de setembre de 2014.  
 
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 pel 
curs 2014-2015 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. 
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de juliol de 2011, 
publicat al BOP de Girona número 144, de data 29.07.2011, es van delegar en el Consell 
de Govern les competències relatives a contractació administrativa. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer.- Suspendre la Ruta 20 BRUGUERA-RIBES pel curs 2014-15, pels motius 
detallats a la part expositiva. 
 
Segon.- 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: 
 

CÀLCUL DEL 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  

 
Tercer.- D’acord amb l’informe d’Intervenció, aquesta execució de contracte podrà 
suspendre’s si no s’obté el corresponent finançament anual del Departament 
d’Ensenyament, sens perjudici de les indemnitzacions que puguin correspondre. 
 
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. 
 
 
28. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA DELS SISTEMES INFORMÀT ICS DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL CONSORCI SERVEI  DE 
RECAPTACIÓ (SEU A RIPOLL) 
 
En data 3 de juny de 2013, es formalitza el contracte del servei de manteniment i 
assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci 
Servei de Recaptació (seu a Ripoll), entre la Fundació Televall i el Consell Comarcal del 
Ripollès, per un  termini d'execució de dos anys i prorrogable per períodes anuals fins a 
un màxim de 4 anys. 
 
La clàusula desena del Plec de clàusules economicoadministratives particulars que 
regulen la contractació determina que el preu del servei es revisarà anualment 
transcorregut el primer any de servei, amb l’aplicació de l’IPC corresponent, sense que la 
revisió  pugui superar el 85% de la variació experimentada per l’índex aplicat. 
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S’ha comprovat que l’IPC entre els mesos de maig de 2013 i maig de 2014, ha 
experimentat un augment del 0,2%. 
 
En data 9 de juliol de 2014, la Intervenció de la corporació ha emès un informe en el qual 
manifesta que és procedent la revisió de preus del contracte perquè hi ha crèdit suficient a 
l’aplicació pressupostària 2014.4.920.21600.01 per fer front a la revisió proposada fins a 
finals de l'any 2014, i que, en tot cas, cal adoptar el compromís de dotar els pressupostos 
dels exercicis 2015 i següents amb les quantitats necessàries per poder fer front als 
imports corresponents a cada anualitat, durant la vigència del contracte. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del Decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20 de 30 de 
gener de 2012, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte del servei de manteniment i 
assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci 
Servei de Recaptació (seu a Ripoll), que una vegada aplicat l’increment del 0,17%, que és 
el legalment procedent, quedarà fixat en la quantitat de 31.503,46 € més 6.615,73 € 
corresponents al 21% d’IVA i que resulta un import total de 38.119,19 € (trenta-vuit mil 
cent dinou euros amb dinou cèntims) IVA inclòs. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida  2014.4.920.21600.01 del pressupost 
de l'exercici vigent, adoptant el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2015 i 
següents amb la quantitat necessària per poder fer front als imports corresponents a cada 
anualitat, durant la vigència del contracte. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, fent-li palès que contra l'acord 
podrà presentar recurs de reposició davant de la Presidència en el termini d'un mes 
comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Quart. Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
29. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
29.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA CONSTRUCCIONS  JOPRADA, 
SL 
 
Vista la sol· licitud presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JOPRADA, SL, de 
devolució de la fiança en metàl· lic dipositada com a garantia definitiva del contracte 
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d’obra anomenada “Projecte bàsic i executiu per les millores en l’estabulació, exteriors i 
en la línia de vaquí, en un escorxador de bestiar, vaquí, oví i porcí”; 
 
Atès l’informe emès pel tècnic director de l’obra, senyor Josep Verdaguer i Montanyà, 
pel qual es constata que les obres s’han executat i estan en condicions d’ús i s’informa 
favorablement sobre el retorn de l’import en metàl·lic de 5.920,49 € (cinc mil nou-cents 
vint euros amb quaranta-nou cèntims), dipositats per l’empresa CONSTRUCCIONS 
JOPRADA, SL, en concepte de garantia definitiva del contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa la Llei de contractes de les administracions públiques i les 
disposicions que la desenvolupen; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del Decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20 de 30 de 
gener de 2012, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Retornar a l’empresa CONSTRUCCIONS JOPRADA, SL la fiança en metàl· lic 
per un import de 5.920,49 € (cinc mil nou-cents vint euros amb quaranta-nou 
cèntims), dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte d’obra del “Projecte 
bàsic i executiu per les millores en l’estabulació, exteriors i en la línia de vaquí, en un 
escorxador de bestiar, vaquí, oví i porcí”. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte corresponent. 
 
 
30. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
30.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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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)  

TRANSPORTS MIR 
Reforç demanda Ribes-Ripoll 
mes de  juny 

ADO 8.017,72 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de juny 

ADO 263,38 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
18.06.14 

ADO 1.413,72 

SERHS FOOD AREA, 
SL 

Part variable menjador escolar, 
mes de juny 

ADO 6.561,75 

SERHS FOOD ÀREA, 
SL 

Part fixa menjador escolar, mes 
de juny 

ADO 20.931,25 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-10, mes de juny O 2.681,63 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-11, mes de juny O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-13, mes de juny O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-14, mes de juny O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-15, mes de juny O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-16, mes de juny O 2.835,57 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-18, mes de juny O 2.298,71 

STONE ABBEY, SL Recollida gossos, mes de juny O 2.809,12 

LIMPIEZAS DEYSE Neteja CCR mes de juny O 2.220,52 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA– 

TEC L-1, mes de juny O 1.836,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA– 

TEC L-2, mes de juny O 4.586,76 
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Proveïdor Concepte Indicador  
Import Euros  
(IVA inclòs)  

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-3, mes de juny O 3.554,43 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-5, mes de juny O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-7, mes de juny O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-8, mes de juny O 4.295,36 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-9, mes de juny O 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA– 

Reserva de places transport 
escolar 

O 8.568,18 

JORDI COMA 
MARCÉ 

TEC L-17, mes de juny O 3.160,14 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
31. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta següent: 
 
31.1. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2014-2015 PER A LA 
COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE  EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I EL CONSE LL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE J OVENTUT 
 
Vist el contingut del contracte programa 2014-2015 per a la coordinació, la cooperació i 
la col· laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal 
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del Ripollès en matèria de Polítiques de Joventut, que té per objecte la concreció de la 
col· laboració en matèria de Joventut a la comarca del Ripollès i que té previst, per a l’any 
2014, l’aplicació dels serveis i programes següents: 
 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades 
als ens locals: 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de 
joventut: s’incorpora per primera vegada al Contracte programa del 2014. 

 
Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

o Fitxa 32. Servei de suport a les oficines joves: s’incorpora per primera 
vegada al Contracte programa del 2014. 

o Fitxa 33. Servei de Tècnics Compartits per al desenvolupament del 
projecte “Territori” que dóna suport directe als plans locals de joventut: 
s’incorpora per primera vegada al Contracte programa del 2014. 

o Fitxa 34. Programa d’activitats de desenvolupament dels projectes per a 
joves dels plans comarcals de joventut: s’incorpora per primera vegada al 
Contracte programa del 2014. 

 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el contracte programa 2014-2015 per la coordinació, la cooperació i la 
col· laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
Ripollès en matèria de Polítiques de Joventut. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del contracte programa, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
Cinquè. L’aprovació d’aquest acord queda condicionat a l’informe favorable de la 
Intervenció. 
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32. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
 
         Miquel Rovira i Comas 
 


