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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 20/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 18 d’octubre de 2016 
Hora d’inici: 19.15 hores 
Hora d’acabament: 19.45 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé  
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  Sr. Miquel Rovira i Comas 
Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Acord d’adhesió a la pròrroga de la contractació centralitzada dels serveis de 

telecomunicacions (veu, mòbil i dades ) dels municipis, consells comarcals i 
ens locals adherits al procés de compra agregada de les comarques del Gironès, 
Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva. 

3. Ratificar el decret d’adhesió al conveni marc de col·laboració amb entitats 
locals relacionades de l'Agència Catalana de Consum en relació amb actuacions 
dels serveis bàsics d'atenció social,  subscrit el 18 de juliol de 2016 entre 
l'Agència Catalana del Consum; el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies; l'Associació Catalana de Municipis, i la Federació de Municipis de 
Catalunya , destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics 
d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa 
energètica. 

4. Pròrroga del contracte de concessió de gestió del servei públic del transport a la 
demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-
Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon. 
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5. Modificació de l’acord d'execució contractual del servei escolar de transport per 
al curs 2016 – 2017 de la Ruta 15 Campelles – Ribes. 

6. Modificació de l’acord d'execució contractual del servei escolar de transport per 
al curs 2016 – 2017 de la Ruta 17 Vall del Ter. 

7. Modificació de l’acord d'execució contractual del servei escolar de transport per 
al curs 2016 – 2017 de la Ruta 18 Vall del Freser. 

8. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
8.1 Aprovació de factures. 

9. Mocions d’urgència: 
9.1 Donar suport a la sol·licitud del Consell Escolar de l’Institut Abat Oliba, 

de Ripoll, en relació amb l’organització dels grups de segon curs  de 
batxillerat. 

 
Control de l’Acció de Govern 

10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 
4 d’octubre de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. ACORD D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, 
MÒBIL I DADES ) DELS MUNICIPIS, CONSELLS COMARCALS I ENS 
LOCALS ADHERITS AL PROCÉS DE COMPRA AGREGADA DE LES 
COMARQUES DEL GIRONÈS, PLA DE L’ESTANY, ALT EMPORDÀ, 
RIPOLLÈS, CERDANYA, BAIX EMPORDÀ I LA SELVA 
 
El Consell Comarcal del Ripollès està  adherit a la contractació agregada duta a 
terme pel Consorci Localret anomenada “Serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al procés 
de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt 
Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva”. 
 
Els contractes actuals tenen una vigència inicial de dos anys: 
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Localret ha proposat prorrogar-los dos anys més, doncs considera que, en síntesi, 
les condicions tècniques i econòmiques dels serveis oferts pels adjudicataris són 
avantatjoses i ajustades a la situació actual del mercat. Abans de la finalització 
d’aquesta pròrroga, l’any 2018, s’abordarà un nou concurs per tal de poder ser 
adjudicat al terme de la finalització d’aquesta i al que s’hi podran adherir tots 
aquells Ens que així ho desitgin. 
 
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 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. El Consell Comarcal del Ripollès manifesta la seva conformitat a què el 
Consorci LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys  al període inicial, amb les 
mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat 
anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, 
consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de les 
comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, 
Baix Empordà i La Selva” i, més concretament, en els LOTS següents: 
 

Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa, 
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades, 
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.  

 
Segon. Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient 
per tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per a la 
prestació d’aquest servei durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense 
perjudici de l’import o cost que inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, 
alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol responsabilitat. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a Localret, per a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal i a l’Àrea de 
Cooperació Municipal, Relacions Institucionals i Transfrontereres, Modernització 
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de l’Administració i Innovació Territorial, juntament amb una còpia del conveni, 
per a la seva constància. 
 
 
3. RATIFICAR EL DECRET D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS LOCALS RELACIONADES DE 
L'AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM EN RELACIÓ AMB 
ACTUACIONS DELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL,  
SUBSCRIT EL 18 DE JULIOL DE 2016, ENTRE L'AGÈNCIA CATALANA 
DEL CONSUM; EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES; L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, I LA 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA , DESTINADES A LA 
CANCEL·LACIÓ DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
D'AIGUA, LLUM I GAS DE PERSONES FÍSIQUES I UNITATS 
FAMILIARS EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA 
 
Vist el Decret de Presidència de data 10 d’octubre de 2016, que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
 
ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS 
LOCALS RELACIONADES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM 
EN RELACIÓ AMB ACTUACIONS DELS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ 
SOCIAL,  SUBSCRIT EL 18 DE JULIOL DE 2016, ENTRE L'AGÈNCIA 
CATALANA DEL CONSUM; EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIES; L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, I 
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA , DESTINADES A LA 
CANCEL·LACIÓ DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
D'AIGUA, LLUM I GAS DE PERSONES FÍSIQUES I UNITATS 
FAMILIARS EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA 
 
L’Agència Catalana del Consum (ACC), el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, en data 18 de juliol de 2016, van subscriure un conveni amb l’objecte 
d’establir un marc de relacions entre els 4 ens, que ha d’orientar els vincles i les 
obligacions que estableix aquest conveni marc per a l’ACC i les entitats que s’hi 
adhereixin, per tal d’afavorir el destí de recursos econòmics a pal·liar la pobresa 
energètica i de gestionar pels ens locals adherits, una aportació, finalista, procedent 
de l’Agència Catalana del Consum.  
 
Aquesta aportació va destinada al reemborsament de la despesa efectuada pels ens 
locals durant l’any 2015 i, al pagament del deute pendent de l’any 2015 de les 
persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial, per a la cancel·lació 
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del deute de subministraments de serveis bàsics, que abonin els ens locals abans del 
10 d’octubre del 2016.  
 
La finalitat de l’aportació de l’Agència Catalana del Consum és la cancel·lació del 
deute generat i no prescrit de les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial degudament acreditada pels serveis socials basics, a què es 
refereix l’apartat anterior.  
 
L’objecte d’aquest conveni inclou les competències locals pròpies dels 
Ajuntaments i Consells Comarcals que s’hi adhereixin.  
 
L’Agència Catalana del Consum ha de distribuir la seva aportació a les entitats 
locals adherides en aquest conveni, que disposin d’unitats gestores de Serveis 
bàsics d’Atenció Social, donant compliment a la clàusula 1.2, per a la cancel·lació 
del deute del subministrament de serveis bàsics de les persones físiques i unitats 
familiars, residents en el seu territori municipal, en situació de risc d’exclusió 
residencial d’acord amb l’article 5.10 i 6 de la llei 24/2015, de 29 de juliol.  
 
El Consell Comarcal efectuarà la sol·licitud per a tots els municipis inclosos en les 
seves àrees bàsiques de serveis socials. El Consell Comarcal adjuntarà la relació de 
municipis que han efectuat la sol·licitud, en document adjunt.  
 
Vista la minuta del conveni entre l’ACC, el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, per a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, 
llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica,  
 
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 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, així com en totes aquelles matèries de competència plenària que de 
conformitat amb la legislació vigent siguin delegables i no hagin estat 
expressament delegades a qualsevol altre òrgan. 
 
Per tot l'exposat, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació en relació 
amb actuacions dels Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la cancel·lació de 
deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats 
familiars en situació de pobresa energètica, el qual és del contingut literal següent: 
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“CONVENI MARC D’ADHESIÓ, COL∙LABORACIÓ I COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS, 
EN RELACIÓ AMB ACTUACIONS DELS SEUS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL 
DESTINADES A LA CANCEL∙LACIÓ DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
D’AIGUA, LLUM I GAS DE PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE 
POBRESA ENERGÈTICA 
 
Barcelona, 18 de juliol de 2016 
 
REUNITS 

 
D’una part 
 
L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM, representada per l’Honorable Senyor Jordi Baiget i 
Cantons, en la seva condició de president de l’entitat pública, en tant que conseller del Departament 
d’Empresa i Coneixement, que és el competent en matèria de consum, d’acord amb el previst a l’article 
5 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’entitat pública, i  
 
El DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, representat per la seva consellera, 
l’Honorable Senyora Dolors Bassa i Coll.  
 
Els nomenaments d’ambdós consellers es va produir mitjançant el Decret 3/2016, de 13 de gener, pel 
qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern (DOGC número 7037). 
  
I de l’altra, 
 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, representada pel Senyor Miquel Buch i 
Moya en la seva condició de President de l’Entitat segons nomenament de la XVII Assemblea de 
l’ACM, celebrada a Lleida el dia 15 d’octubre de 2015, i amb poders per a la signatura del Conveni, 
segons els Estatuts i,  
 
La FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, representada pel senyor Josep Félix Ballesteros 
Casanova, en la seva condició de Vicepresident de l’Entitat, i amb poders suficient per a la signatura 
del conveni, d’acord amb la Resolució del President, de 15 de juliol de 2016. 
 
Les parts, mitjançant els seus respectius representants, es reconeixen mútuament la capacitat legal 
necessària per a la formalització d’aquest conveni marc i declaren haver portat a terme els tràmits 
oportuns per a la seva subscripció. I,  
 
EXPOSEN 
 

I. El Parlament de Catalunya afronta l’emergència social existent a l’àmbit de la pobresa 
energètica entesa, a efectes d’aquest conveni, com la dificultat de les persones físiques i 
les unitats familiars per fer front al pagament de les factures o els rebuts dels 
subministraments bàsics d’electricitat, de gas i d’aigua potable i, a l’efecte, ha adoptat 
diferents iniciatives legals i ha instat a les diferents administracions públiques de 
Catalunya perquè adoptin mesures reals tendents a pal∙liar-la. Entre aquestes iniciatives 
destaquen la millora del Codi de Consum de Catalunya, mitjançant la Llei 20/2014, de 29 
de desembre, per protegir les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i la Llei 
24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica.  

 
Les relacions entre les administracions públiques catalanes es regeixen pel previst al Títol 
IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment. D’acord amb 
l’article 107 de la llei esmentada, la col∙laboració i la cooperació són dos dels principis 
bàsics de les relacions entre les administracions públiques, les entitats i els organismes 
vinculats o dependents.  
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II. L’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública de la Generalitat de Catalunya que, 

d’acord amb l’article 2.2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, té assignades totes les 
competències que en matèria de consum corresponen a la Generalitat, en virtut de la 
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia, i que exerceix les funcions assignades amb 
subjecció a l’ordenament jurídic, especialment, al previst a la llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació, al Codi de Consum de Catalunya aprovat mitjançant la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, i a les normes aprovades en el seu desenvolupament.  

 
Entre les funcions de l’Agència Catalana del Consum hi ha la de relacionar-se i cooperar 
amb les administracions públiques amb la finalitat d’avançar en la millora dels drets i la 
protecció dels consumidors i usuaris.  

 
III. L’Agència Catalana del Consum disposa en el seu pressupost d’una partida econòmica 

destinada a l’atenció solidària de persones i unitats familiars residents a Catalunya en 
situació de pobresa energètica i risc d’exclusió residencial per impagaments de rebuts i 
factures per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, i considera que la forma més 
eficient i eficaç de fer arribar els imports econòmics a les persones i unitats familiars 
necessitades, és en col∙laboració i cooperació amb els consells comarcals i els municipis 
de Catalunya que disposen d’estructures administratives apropiades de serveis bàsics 
d’atenció social i que prestin aquesta atenció especialitzada.  

 
IV. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, fa 

referència, entre altres extrems, al sistema i la finalitat dels serveis socials, als objectius 
de les polítiques de serveis socials, als principis rectors del sistema públic dels serveis 
socials o a les situacions amb necessitat d’atenció especial. La mateixa llei defineix els 
Serveis bàsics d’Atenció Social com el primer nivell del sistema públic de serveis socials i 
la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiars i social.  

 
V. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té una línia de suport als ens locals 

en concepte d’ajuts d’urgència destinats als ens locals via el Contracte programa que el 
Departament signa amb tots els ajuntaments i consells comarcals , titulars de les àrees 
bàsiques de serveis socials en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat. Així mateix, també estableix convocatòries 
especials d’ajuts a les entitats socials per atendre situacions de vulnerabilitat de les 
famílies, amb cobertura, entre d’altres necessitats bàsiques, les pròpies de la pobresa 
energètica de les llars.  

 
VI. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, atribueix a les entitats  locals competències pròpies, entre altres, en l’ordenació i 
prestació de serveis bàsics a la comunitat i en la regulació i la prestació de serveis 
d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i de foment de 
les polítiques d’acolliment (article 84.1) i assenyala que el municipi és l’ens local bàsic de 
l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat 
local en els afers públics (article 86.1).  

 
Les entitats locals que s’adhereixen en aquest conveni, mitjançant la presentació de 
sol∙licituds, han d’haver assumit aquestes competències i, a l’efecte, han de disposar d’un 
sistema propi i públic de serveis socials per a la prestació dels bàsics previstos a la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, abans esmentada, i han de destinar recursos econòmics propis 
per a l’atenció específica de persones físiques i unitats familiars residents al seu respectiu 
territori que es troben en la situació de pobresa energètica i exclusió residencial prevista 
en aquest conveni.  
 
En aquest context, i amb l’exclusiva finalitat de l’atenció solidària que s’hi recull, les 
parts, amb la representació que actuen, subscriuen un conveni d’adhesió, col∙laboració i 
cooperació que es regeix per les següents: 
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CLÀUSULES  
 
Primera. Objecte del conveni  
 

1. L’objecte del conveni és establir un marc de relacions entre l’Agència Catalana del Consum, 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, que ha d’orientar els vincles i les obligacions que 
estableix aquest conveni marc per a l’ACC i les entitats que s’hi adhereixin, per tal d’afavorir 
el destí de recursos econòmics a pal∙liar la pobresa energètica i de gestionar pels ens locals 
adherits, una aportació, finalista, procedent de l’Agència Catalana del Consum.  

 
2. Aquesta aportació va destinada al reemborsament de la despesa efectuada pels ens locals 

durant l’any 2015 i, al pagament del deute pendent de l’any 2.015 de les persones i famílies en 
situació de risc d’exclusió residencial, per a la cancel∙lació del deute de subministraments de 
serveis bàsics, que abonin els ens locals abans del 10 d’octubre del 2.016.  

 
3. La finalitat de l’aportació de l’Agència Catalana del Consum és la cancel∙lació del deute 

generat i no prescrit de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial degudament acreditada pels serveis socials basics, a què es refereix l’apartat 
anterior. 

 
4. L’objecte d’aquest conveni inclou les competències locals pròpies dels Ajuntaments i Consells 

Comarcals que s’hi adhereixin.  
 
Segona. Destinataris de l’Aportació  
 

1. L’Agència Catalana del Consum ha de distribuir la seva aportació a les entitats locals 
adherides en aquest conveni, que disposin d’unitats gestores de Serveis bàsics d’Atenció 
Social, donant compliment a la clàusula 1.2, per a la cancel∙lació del deute del 
subministrament de serveis bàsics de les persones físiques i unitats familiars, residents en el 
seu territori municipal, en situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb l’article 5.10 i 6 
de la llei 24/2015, de 29 de juliol.  

 
2. La gestió de l’aportació procedent de l’Agència Catalana del Consum correspon a l’òrgan 

administratiu local responsable de dur a terme les funcions pròpies dels Serveis bàsics 
d’Atenció Social, que haurà d’acreditar que l’aportació s’ha destinat a fer el pagament i el 
reemborsament de la despesa realitzada en els termes esmentats en l’apartat anterior. 

 
Tercera. Sol∙licitud d’adhesió  
 

1. Els Ens Locals de Catalunya, que conforme les clàusules anteriors disposin de Serveis bàsics 
d’Atenció Social, poden demanar adherir-se en aquest conveni, mitjançant la signatura i 
presentació de la sol∙licitud d’adhesió, que s’adjunta a l’Annex.  

 
2. El Consell Comarcal efectuarà la sol∙licitud per a tots els municipis inclosos en les seves àrees 

bàsiques de serveis socials. El Consell Comarcal adjuntarà la relació de municipis que han 
efectuat la sol∙licitud, en document adjunt.  

 
3. L’esmentada sol∙licitud d’adhesió s’ha de formalitzar i presentar per l’alcalde o president de 

la corporació local interessada, juntament amb el certificat del secretari –Interventor a què es 
refereix la clàusula 4.2, a l’Agencia Catalana del Consum, degudament registrada en 
qualsevol registre públic. El termini per a la presentació de la sol∙licitud començarà a comptar 
des del dia següent de la publicació d’aquest conveni al DOGC i finalitzarà el 15 d’octubre del 
2016.  
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4. L’import màxim a atorgar per l’Agencia Catalana del Consum es fixa en 300.000 € per cada 
ens local, llevat que, la suma total de sol∙licituds no superi la dotació pressupostària inicial 
fixada en la clàusula 4.1. En cas de superar aquest import, caldrà l’autorització pertinent del 
Govern.  

 
Quarta. Finançament  
 

1. L’import que l’Agència Catalana del Consum destinarà per a la finalitat prevista en aquest 
conveni és de 3.853.335,80€ i anirà a càrrec de la partida pressupostària 
D/460.0019.00/4610/NF15, relativa al Fons d’ajuts per a afectats per la pobresa energètica. 
Corporacions locals, del pressupost de l’Agència Catalana del Consum.  

 
2. L’Agencia Catalana del Consum distribuirà l’aportació consignada a la partida esmentada a 

l’apartat anterior, als ajuntaments i consells comarcals adherits, per a reemborsar la despesa 
següent:  

 
 Les aportacions efectuades per les entitats locals, durant l’any 2015, pel pagament de 

les factures de subministrament de serveis bàsics de les persones i unitats familiars, 
en situació de risc d’exclusió residencial, degudament acreditats pels Serveis bàsics 
d’Atenció Social.  

 
 Pel deute pendent i no satisfet de l’any 2.015 i, abonat per l’ens local abans del 10 

d’octubre del 2.016, referides al pagament de les factures de subministrament de 
serveis bàsics de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial, degudament acreditats pels Serveis bàsics d’Atenció Social.  

 
En la determinació de la quantitat subvencionable, només es tindran en compte els fons propis 
aportats pels ajuntaments i/o Consells Comarcals. Les quanties atorgades als ens locals, per 
altres administracions públiques o entitats privades, per sufragar les despeses de 
subministraments bàsics, no es computaran a efectes del càlcul de l’import a atorgar per 
l’Agència Catalana del Consum. 

 
En la sol∙licitud d’adhesió dels ens locals s’hauran d’especificar les ajudes que ha rebut el 
municipi per part d’altres administracions públiques i/o entitats privades per fer front a la 
pobresa energètica, així com el nombre de persones del municipi o comarca en situació de risc 
d’exclusió residencial que han sigut beneficiaris durant l’any 2015.  

 
La despesa realitzada per les entitats locals esmentada en l’apartat anterior, s’acreditarà 
mitjançant certificat del Secretari-Interventor Local en el moment de la presentació de la 
sol∙licitud d’adhesió (s’adjunta model de certificat).  

 
En el cas que l’import total de la despesa efectuada i sol∙licitada pels ens locals excedeixi de 
l’import disponible per l’ACC, aquesta, mitjançant el seu Servei d’Administració, efectuarà 
una distribució dels fons disponibles de manera proporcional al total de recursos respecte a la 
despesa efectuada per cadascun dels ens locals adherits, d’acord amb la fórmula següent: 

 
A= B*C/D  

A= Quantitat a percebre  
B= Quantitat sol∙licitada per l’ens local  
C= Import total disponible  
D= Import total sol∙licitat pels ens locals 

 
L’Agència Catalana del Consum dictarà la resolució d’adjudicació en el termini d’un mes a 
partir de la data de finalització de presentació de sol∙licituds i del certificat del Secretari-
Interventor Local, i tramitarà els documents comptables de pagament en un màxim de 15 dies, 
per tal de fer el pagament efectiu dins del present exercici pressupostari.  
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La despesa realitzada pel pagament del deute pendent i no satisfet l’any 2.015 per part dels 
ens locals s’ha d’abonar abans del 10 d’octubre del 2016. 

 
3. L’import de l’aportació de l’Agència Catalana del Consum s’ha de transferir al compte 

corrent que s’indiqui per l’entitat local en la sol∙licitud d’adhesió.  
 
4. L’Agència Catalana de Consum, d’acord amb les certificacions esmentades en el punt 2, ha de 

regularitzar els imports econòmics derivats de l’aplicació d’aquest conveni.  
 
5. Els òrgans de control econòmic de la Generalitat de Catalunya poden recavar la informació 

oportuna a fi i efecte de verificar el correcte ús i destí dels fons lliurats a favor dels ens locals 
i, si escau, sol∙licitar la devolució de les quanties atorgades per part de l’Agència Catalana de 
Consum.  

 
 
 
Cinquena. Obligacions comunes  
 

1. Les parts i les entitats locals adherides es comprometen a actuar de manera coordinada, 
eficaç, eficient, transparent i documentada en el desenvolupament de les actuacions i el 
compliment d’obligacions derivades d’aquest conveni.  

 
2. Les parts i les entitats locals adherides han de facilitar el bon fi d’aquest conveni, col∙laborant 

i cooperant amb tot allò que sigui útil i necessari per a la seva correcta execució.  
 
Sisena. Compromisos de les entitats locals  
 
Les entitats locals adherides, en tant que gestores de l’aportació de l’ACC, assumeixen els 
compromisos específics previstos en aquest conveni i, a més a més, han de:  
 

1. Documentar les actuacions d’assignació incorporant els informes que resultin exigibles i 
posant aquesta informació i documentació a disposició de l’òrgan atorgant quan en sigui 
requerida per la Intervenció General, la Sindicatura de Comptes i els altres òrgans de control 
competents.  

 
2. Informar les unitats administratives afectades sobre l’abast i les obligacions derivades 

d’aquest conveni.  
 
3. Requerir i traslladar a l’ACC, d’acord amb el previst a la clàusula quarta, punt segon, 

d’aquest conveni, els certificats de les intervencions de les entitats locals acreditatius del destí 
de les aportacions, de l’import i del nombre de beneficiaris.  

 
Setena. Compromisos de l’Agència Catalana del Consum  
 
L’Agència Catalana del Consum assumeix els objectius específics previstos en aquest conveni i, a més a 
més, ha de: 
 

1. Fer el seguiment i controlar el destí de l’aportació a la finalitat pròpia.  
 
2. Comprovar i verificar la informació i la documentació rebuda.  
 
3. Tramitar la publicació al DOGC d’aquest conveni marc.  
 
4. Fer el seguiment estadístic de les actuacions i facilitar la publicitat d’aquella informació que 

resulti procedent i pertinent.  
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5. Coordinar les actuacions de comprovació i verificació del destí final de les aportacions que ha 
concedit.  

 
Vuitena. Control i seguiment  
 

1. Les parts i les entitats locals adherides han de constituir una Comissió de Seguiment i Control 
específica per a la interpretació, valoració i seguiment del conveni, així com per solucionar els 
conflictes o les incidències que se’n derivin i per decidir la forma de finalitzar les actuacions 
en curs en cas de resolució anticipada del conveni.  

 
2. Aquesta comissió es regeix per les normes internes que pugui acordar i, en allò que resulti 

compatible, pel règim previst per als òrgans col∙legiats al capítol II del Títol I de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  

 
3. En la composició d’aquesta comissió el nombre de representants de l’Agència Catalana del 

Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i Federació de Municipis de Catalunya, ha de ser paritari i no superior 
a un total de vuit membres.  

 
 

Novena. Vigència  
 
El conveni no admet pròrroga i és vigent, llevat de resolució anticipada, fins al 31 de desembre de 
2016. No obstant això, la pèrdua de vigència no afectarà les actuacions no finalitzades de justificació 
d’actuacions. 
 
Desena. Extinció  
 
El conveni es pot extingir per finalització del termini de vigència en els termes indicats a la clàusula 
novena i, a més a més, per les causes següents:  
 

1. El compliment de l’objectiu.  
2. L’incompliment, per qualsevol de les parts, dels compromisos assumits.  
3. L’acord mutu de les parts formalitzat per escrit.  
4. 4Qualsevulla altra causa prevista legalment.  

 
En cas de resolució anticipada del conveni per part dels ens locals, una vegada s’hagi atorgat i rebut la 
corresponent aportació per part de l’ACC, aquests hauran de reintegrar l’import íntegre percebut a la 
tresoreria de l’Agència. 
 
Onzena. Protecció de dades  
 
Les parts es comprometen al compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, 
actualment configurada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la 
vigència del conveni. 
 
Dotzena. Règim jurídic i jurisdicció  
 

1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de 
contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, pel previst a l'ordenament jurídic administratiu.  

 
2. Aquest conveni no comporta ni deriva cap dret econòmic per a les entitats municipalistes 

signants d’aquest conveni. 
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3. Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni han de ser resoltes per 
les parts i, en el seu cas, en el si de la Comissió de control i seguiment prevista en aquest 
conveni.  

 
Les incidències que s’hagin de resoldre en via judicial restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, específicament, als jutjats i tribunals amb seu a Barcelona.  

 
4. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 

derivades del desplegament d’aquests acords, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 

 
5. En aquest conveni d’adhesió, es poden acollir tots els ens locals, Ajuntaments i Consells 

Comarcals que disposin d’òrgans gestors de Serveis bàsics d’Atenció Social en el territori de 
Catalunya. 

 
Tretzena. Publicitat i difusió  
 
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col∙laboració i cooperació de la Generalitat, i 
s’ha de publicar al DOGC en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la signatura.  
 
S’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.” 

 
 
Segon. Facultar el president per a formalitzar els documents que siguin necessaris 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer. Ratificar aquest decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret d’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació 
en relació amb actuacions dels Serveis bàsics d'Atenció Social destinades a la 
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones 
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica, subscrit en data 18 de 
juliol de 2016, entre l’Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció per a la seva constància. 
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4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORT A LA DEMANDA EN REFORÇ DE 
LA LÍNIA REGULAR SETCASES-CAMPRODON-RIPOLL-
CAMPDEVÀNOL, EN EL TRAM RIPOLL-CAMPRODON 
 
En data de 4 de novembre de 2013, amb efectes a partir de l’1 de novembre de 
2013, es va subscriure el contracte de concessió de gestió del servei públic de 
transport a la demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-
Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon, entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA). 
 
La vigència del contracte de concessió de gestió del servei públic del transport a la 
demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-Campdevànol, 
en el tram Ripoll-Camprodon, és, d’acord amb el què fixa la clàusula sisena del 
plec de clàusules regulador del contracte, de dos anys, a comptar des del dia 1 de 
novembre de 2013. Es preveu també la possibilitat de realitzar pròrrogues anuals 
fins a un màxim de dues. 
 
En data 11 d’octubre de 2016 la cap de Territori i Sostenibilitat ha emès una 
proposta sobre la necessitat d’executar la pròrroga contemplada al contracte de 
concessió de gestió del servei públic del transport a la demanda en reforç de la línia 
regular Setcases-Camprodon-Ripoll-Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon, 
per un any, amb efectes des del 1 de novembre de 2016 i fins el dia 31 d’octubre de 
2017. 
 
Vistos els informes d’Intervenció i de Secretaria que consten a l’expedient;  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en la sessió 
celebrada en data 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP de Girona núm. 186, 
de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte de concessió de gestió del servei públic del 
transport a la demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-
Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon, per un any més, amb efectes des del 
dia 1 de novembre de 2016 i fins el dia 31 d’octubre de 2017. 
 
Segon. Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 amb la 
quantitat necessària per poder fer front a la pròrroga durant l’any 2017. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al concessionari, i fer-li palès que contra l'acord 
podrà presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat 
des de l'endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant la sala contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el 
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termini de dos mesos comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest 
acord. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D'EXECUCIÓ CONTRACTUAL DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2016 – 2017 DE LA 
RUTA 15 CAMPELLES - RIBES  
 
Antecedents: 

  
En el Consell de Govern, en la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2016, va 
acordar el detall de l’execució del contracte del servei escolar de transport per al 
curs 2016-2017, de la Ruta 15 Campelles - Ribes. 
 
En aquesta ruta no es van incorporar les expedicions de secundària per falta 
d'alumnat.  
 
En data 6 d’octubre, l'Ajuntament de Campelles emet un escrit on s'especifica un 
cas especial d’una alumna de secundària, atès que els dos progenitors tenen 
incapacitat parcial, i sol·licita que es pugui cobrir el servei dels matins per anar a 
l'institut. 
 
La Gerència en data 11 d’octubre de 2016, ha dictat resolució per la qual proposa 
modificar el detall de l’execució contractual de la Ruta 15 Campelles- Ribes, de 
conformitat amb la petició formulada per l'Ajuntament i el vist i plau dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona. Aquesta modificació 
comporta un increment de la despesa anual per un import de 3.458,90 €. Aquesta 
modificació tindrà efectes retroactius a data 13 d’octubre de 2016.  
 
 
Fonaments de Dret: 
 
La clàusula 19.1 dels plecs reguladors de la contractació disposa que 
l’Administració podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del 
servei contractat, en els termes establerts a l’article 258 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
El Consell de Govern, per delegació del Ple de data 8 de setembre de 2015, té 
atribuïdes les competències relatives a la contractació administrativa. Aquesta 
delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de Girona  núm. 186, 
de 25 de setembre de 2015.  
 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
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Primer.-Modificar, amb efectes del dia 13 d'octubre de 2016, el detall de  l'execució 
del contracte del servei escolar de transport per al curs 2016-17, de la Ruta 15 
Campelles-Ribes, establert per acord del Consell de Govern de data 19 de juliol de 
2016, en el sentit que es detalla a continuació: 
 
 

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       
(45')   [9]

<4>        
17:00       

(45')   [9]

<8>        
17:00       

(45')   [9]

<9>        
17:00       

(45')   [9]

<10>        
17:00      

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:40 1
8:00 -1
8:15 1
8:27 1
8:30 1
8:45 1
8:55 -4

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

Campelles. Ginestet
Institut Joan Triadú

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

El Baell. Hotel Terra Alta

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

Escola Mare de Déu de Núria

Campelles. La Plaça
Trencall d'Angelats 

Escola Mare de Déu de Núria

Campelles. C. Fontibernes

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

RUTA 15 CAMPELLES - RIBES

El Baell. Hotel Terra Alta

 <10>

Escola Mare de Déu de Núria
Trencall d'Angelats 
El Baell. Hotel Terra Alta
Campelles. La Plaça

Parades

Campelles. Ginestet
Trencall d'Angelats 
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RUTA 15

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 90 5 153 67,29 10.295,37

9 45' 5 197 48,94 9.641,18

TOTAL 19.936,55

DG ( 7%) 1.395,56

BE ( 5%) 996,83

( PTI ) TOTAL 22.328,94

IVA (10%) 2.232,89

( PTF ) TOTAL 24.561,83

CAMPELLES - RIBES CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports Mir, S.A., i atorgar-li un 
termini d’audiència de 10 dies a fi que formuli, si escau, les al·legacions que 
consideri oportunes. Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions, 
aquest acord esdevindrà ferm en via administrativa.  
 
Tercer. Comunicar el contingut d’aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Serveis 
a les Persones.  
 
 
6. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D'EXECUCIÓ CONTRACTUAL DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2016 – 2017 DE LA 
RUTA 17 EE VALL DEL TER  
 
Antecedents: 

  
En el Consell de Govern, en la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2016, va 
acordar el detall de l’execució del contracte del servei escolar de transport per al 
curs 2016-2017, de la Ruta 17 EE VALL DEL TER. 
 
Des de l’escola EE Ramon Surinyach, s’informa d’una escolarització compartida 
de dos alumnes usuaris de la Ruta 17 que han d'anar a escola a Sant Joan una tarda 
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a la setmana. En data 11 d’octubre, els Serveis Territorials del Departament 
d'Ensenyament a Girona, comuniquen la resolució d’aquestes compartides.  
 
Aquestes escolaritzacions compartides fan que s’hagi d’incrementar la ruta amb 
dues expedicions més a la setmana. 
 
La Gerència en data 11 d’octubre de 2016, ha dictat resolució per la qual proposa 
modificar el detall de l’execució contractual de la Ruta 17 EE Vall del Ter, de 
conformitat amb la resolució formulada pels Serveis Territorials del Departament 
d'Ensenyament a Girona. Aquesta modificació comporta un increment de la 
despesa anual per un import de 586.89 €.  
 
Fonaments de Dret: 
 
La clàusula 19.1 dels plecs reguladors de la contractació disposa que 
l’Administració podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del 
servei contractat, en els termes establerts a l’article 258 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
El Consell de Govern, per delegació del Ple de data 8 de setembre de 2015, té 
atribuïdes les competències relatives a la contractació administrativa. Aquesta 
delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de Girona  núm 186, 
de 25 de setembre de 2015.  
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.-Modificar, amb efectes retroactius a l'inici del curs escolar, el detall de  
l’execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 2016-17, de la 
Ruta 17 EE Vall del Ter, establert per acord del Consell de Govern de data 19 de 
juliol de 2016, en el sentit que es detalla a continuació: 
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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>        
14:00       

(45')   [9]

<12>       
14:00       

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

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

9:15
16:50
17:05

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2) 17:20
17:35
16:50
17:05

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2) 17:20
17:35
16:50
17:05

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

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2) 16:35
16:50
14:00
14:15
14:00
14:15

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Alumnes Parades

Anàs Ajaha

TORNADA

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

<11>
Escola Ramon Suriñach
IE Sant Joan Abadesses

Domènec Palomeras

Llanars (davant hotel El Grèvol) Gabriel Iordache
Domènec Palomeras

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

EE VALL DEL TER

Anàs Ajaha / Laia Róo
4

Gabriel Iordache

 Laia Róo

<10>
Escola Ramon Suriñach

<6>

Llanars (davant hotel El Grèvol)

Llanars (davant hotel El Grèvol)

St. Joan (C. Arxiver Mossèn Masdéu)

<8> <9> 

 <7> 

Escola Ramon Suriñach

Llanars (davant hotel El Grèvol)

Domènec Palomeras
Gabriel Iordache

Escola Ramon Suriñach
Escola Ramon Suriñach 3

4

Escola Ramon Suriñach 4
St. Joan (C. Arxiver Mossèn Masdéu) Anàs Ajaha / Laia Róo

<12>
Escola Ramon Suriñach

Laia Roo
IE Sant Joan Abadesses

3
St. Joan (C. Arxiver Mossèn Masdéu) Anàs Ajaha

Domènec Palomeras
Gabriel Iordache

Domènec Palomeras
Llanars (davant hotel El Grèvol) Gabriel Iordache
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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' 2 48 33,64 1.614,72

TOTAL 21.190,72

adaptat 10% 2.119,07

DG ( 7%) 1.483,35

BE ( 5%) 1.059,54

( PTI ) TOTAL 25.852,68

IVA (10%) 2.585,27

( PTF ) TOTAL 28.437,95

(1) Expedicions escola compartida. Adaptació dels alumnes Anàs Ajaha i Laia Roo. 
Dilluns i Dimarts a partir de la segona setmana de curs. (48exp. enlloc de 50)
Sense monitor. El centre escolar se'n fa càrrec.

(2) Expedicions extres reforç final de curs.

EE VALL DEL TER CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en 
representació de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA 
(TEISA), i atorgar-li un termini d’audiència de 10 dies a fi que formuli, si escau, 
les al·legacions que consideri oportunes. Transcorregut aquest termini sense 
formular al·legacions, aquest acord esdevindrà ferm en via administrativa.  
 
Tercer. Comunicar el contingut d’aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Serveis 
a les Persones.  
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7. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D'EXECUCIÓ CONTRACTUAL DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2016 – 2017 DE LA 
RUTA 18 EE VALL DEL FRESER 
 
Antecedents: 

  
El Consell de Govern, en la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2016, va 
acordar el detall de l’execució del contracte del servei escolar de transport per al 
curs 2016-2017, de la Ruta 18 EE VALL DEL FRESER. 
 
L’escola EE Ramon Surinyach, i els Serveis Territorials del Departament 
d'Ensenyament a Girona comuniquen que no es preveu una escolarització 
compartida pel curs 16-17.  
 
La Gerència en data 11 d’octubre de 2016, ha dictat resolució per la qual proposa 
modificar el detall de l'execució contractual de la Ruta 18 EE Vall del Freser, de 
conformitat amb la resolució formulada pels Serveis Territorials del Departament 
d'Ensenyament a Girona. Aquesta modificació comporta un decrement de la 
despesa anual per un import de 3.283,88 €.  
 
 
Fonaments de Dret: 
 
La clàusula 19.1 dels plecs reguladors de la contractació disposa que 
l’Administració podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del 
servei contractat, en els termes establerts a l’article 258 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
El Consell de Govern, per delegació del Ple de data 8 de setembre de 2015, té 
atribuïdes les competències relatives a la contractació administrativa. Aquesta 
delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de Girona  núm 186, 
de 25 de setembre de 2015.  
 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.-Modificar, amb efectes retroactius a l'inici del curs escolar, el detall de  
l’execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 2016-17, de la 
Ruta 18 EE Vall del Freser, establert per acord del Consell de Govern de data 19 de 
juliol de 2016, en el sentit que es detalla a continuació: 
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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

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

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

Ana Capdevila

Adrià Moreno
Ananda Speis

Pol Segura 

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

EE VALL DEL FRESER

Alumnes 

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Balneari Montagut (*)

Pardines. (C.de dalt,7)

Campdevànol (rotonda la Farga)

Parades

Balneari Montagut 
Hamza Khaliq

5

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

Pardines. (C.de dalt,7)

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Campdevànol (C.Sant Grau,10)

Escola Ramon Suriñach
Escola Ramon Suriñach

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

Campdevànol (rotonda la Farga)

 <10> 

Pardines. (C.de dalt,7)

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

Adrià Moreno
Hamza Khaliq
Ana Capdevila

5

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Adrià Moreno

Hamza Khaliq
Ana Capdevila

Ananda Speis

Pol Segura 

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39)

Campdevànol (C.Sant Grau,10)

 
 



 22 

RUTA 18 

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

* 9 45' 50 48,94 2.447,00

TOTAL 19.576,00

adaptat 10% 1.957,60

DG ( 7%) 1.370,32

BE ( 5%) 978,80

( PTI ) TOTAL 23.882,72

IVA (10%) 2.388,27

( PTF ) TOTAL 26.270,99

* Expedicions extres reforç final de curs.

EE VALL DEL FRESER CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Transports Mir, S.A., i atorgar-li un 
termini d’audiència de 10 dies a fi que formuli, si escau, les al·legacions que 
consideri oportunes. Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions, 
aquest acord esdevindrà ferm en via administrativa.  
 
Tercer. Comunicar el contingut d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Serveis 
a les Persones.  
 
 
8. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
8.1. APROVACIÓ DE FACTURES  
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
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) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
28.09.2016 

ADO 999,65 

VIGFA RESIDUS,SL Recollida RSU, mes de setembre ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de setembre ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS,SL 
Recollida poda Ribes mes de 
setembre 

ADO 163,98 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de setembre 

ADO 49.819,79 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes de setembre O 2.209,19 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç transport demanda Ribes-
Ripoll, mes de setembre 

O 7.933,40 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de setembre O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de setembre O 8.527,97 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-12, mes de setembre O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de setembre O 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de setembre O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de setembre O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de setembre O 3.736,78 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de setembre O 2.955,49 

TRANSPORT DE 
VIATGERS COLL, SL 

TEC L-20 Execució contracte O 471,05 

CREU ROJA ESPAÑOLA TEC L-19, mes de setembre O 1.978,40 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes de setembre O 2.196,89 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
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9. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta 
següent: 
 
 
9.1. PROPOSTA DE SUPORT A LA SOL·LICITUD DE L’AMPA I EL 
CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT ABAT OLIBA DE RIPOLL, PER A 
LA CREACIÓ D’UN TERCER GRUP DE SEGON DE BATXILLERAT 
 
L’AMPA de l’Insitut Abat Oliba de Ripoll, ha presentat un escrit sol·licitant el 
suport del Consell Comarcal del Ripollès als acords adoptats per la pròpia AMPA i 
el Consell Escolar de l’Institut Abat Oliba, sol·licitant la creació d’un tercer grup 
de 2n de Batxillerat, que ofereixi una ràtio més justa (baixa) per aula. 
 
En efecte l’AMPA i el Consell Escolar de l’Institut Abat Oliba de Ripoll van 
acordar demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la 
creació d’un nou grup de segon de Batxillerat, atès que enguany hi ha dos grups 
molt nombrosos (39 alumnes/grup,) amb la qual cosa es fa difícil garantir un 
ensenyament de qualitat. 
 
Aquest nombre implica que no es compleix la ràtio que estableix el Reial Decret  
132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil, l’educació 
primària i l’educació secundària. 
 
D’acord amb l’art. 16 d’aquesta norma, “els centres d’educació secundària han de 
tenir, com a màxim, 30 alumnes per unitat escolar en educació secundària 
obligatòria i de 35 en batxillerat”. 
 
L’Institut Abat Oliba ha sol·licitat que el Consell Comarcal del Ripollès doni 
suport a aquesta demanda. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda:: 
 
Primer. Donar suport a l’AMPA i al Consell Escolar de l’Institut Abat Oliba de 
Ripoll, en la seva sol·licitud davant del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per a la creació d’un nou grup de segon de Batxillerat, 
atenent el número d’alumnes per curs existent. 
 
Segon. Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per a l’efecte corresponent. 
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Tercer. Comunicar aquest acord a l’AMPA i al Consell Escolar de l’Insitut Abat 
Oliba per al seu coneixement. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 27.09.2016 Requeriment de documentació als interessats que han presentat 

sol·licituds de subvenció d’acord amb les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva. 

Decret de 27.09.2016 Atorgar un incentiu de productivitat al treballador de la 
corporació que es relaciona. 

Decret de 28.09.2016 Resolució de les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al 
curs 2016-2017 (fase 1) (Ajuts en funció de la distància), als 
alumnes que es relacionen. 

Decret de 30.09.2016 Requeriment de documentació al titular de la casa de colònies 
Alberg Roques Blanques. 

Decret de 30.09.2016 Incoació d’expedient sancionador per abocaments que superen 
els límits permesos en el Reglament regulador d’abocaments 
d’aigües residuals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 04.10.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 de l’obra 
2012/899, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de l’accés a 
Dòrria: N-152 fins al nucli urbà", de l'Ajuntament de Toses, per 
un import de 72.457,36 €. 

Decret de 04.10.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 2 de l’obra 
2012/899, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de l’accés a 
Dòrria: N-152 fins al nucli urbà", de l'Ajuntament de Toses, per 
un import de 18.240,91 €. 

Decret de 04.10.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 3 de l'obra 
2012/899, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de l’accés a 
Dòrria: N-152 fins al nucli urbà", de l'Ajuntament de Toses, per 
un import de 27.205,64 €. 

Decret de 04.10.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 4 i última de l’obra 
2012/899, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de l’accés a 
Dòrria: N-152 fins al nucli urbà", de l'Ajuntament de Toses, per 
un import de 14.905,89 €. 

Decret de 10.10.2016 Adhesió al conveni marc de col·laboració amb entitats locals 
relacionades de l'Agència Catalana de Consum en relació amb 
actuacions dels serveis bàsics d’atenció social,  subscrit el 18 
de juliol de 2016 entre l'Agència Catalana del Consum; el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; l'Associació 



 26 

Catalana de Municipis, i la Federació de Municipis de 
Catalunya , destinades a la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones 
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 29.09.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 

residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Garatge Esteve, SL. 

Resolució de 29.09.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ribes de Freser, per cessament de 
l’activitat de l’empresa Discoteca Siono, SL. 

Resolució de 30.09.2016 Atorgar a la representant de la urbanització El Castell, 2 del 
municipi de Campdevànol el permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna i aprovar 
l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 30.09.2016 Esmena d’errors materials detectats a la resolució de Gerència 
de 28 de juny de 2016, relativa a la renovació de l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals de l’empresa Comforsa-3, a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 30.09.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Comforsa-3, a la depuradora de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 03.10.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Torre-JAP, SL. 

Resolució de 03.10.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa dels senyor Alexandre 
Vaquer Naudi. 

Resolució de 03.10.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Verdaguer Salvans, SL. 

Resolució de 05.10.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Ripoll per a les instal·lacions de la piscina municipal. 

Resolució de 05.10.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Sant Pau de Segúries per a la Façana del Ter, del municipi 
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de Sant Pau de Segúries. 
Resolució de 05.10.2016 Aprovar la liquidació de a l'Ajuntament de Sant Pau de 

Segúries, per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram de la Façana del Ter, del municipi de Sant Pau 
de Segúries. 

Resolució de 05.10.2016 Aprovar la liquidació de l'Ajuntament de Ripoll, per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de les 
instal·lacions de la piscina municipal del municipi de Ripoll. 

Resolució de 05.10.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses per a l’Alberg Ruta del Ferro. 

Resolució de 05.10.2016 Aprovar la liquidació de l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram de l’Alberg Ruta del Ferro del municipi de Sant 
Joan de les Abadesses. 

Resolució de 05.10.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Ribes de Freser per a la zona Els Caçadors del municipi de 
Ribes de Freser. 

Resolució de 05.10.2016 Aprovar la liquidació de l'Ajuntament de Ribes de Freser, per 
a la utilització del servei de neteja de clavegueram de la zona 
Els Caçadors del municipi de Ribes de Freser. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
12. 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 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     El president, 
                     Joan Manso i Bosoms 
 
 


