
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

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

 
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 13/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 4 de juliol de 2017 
Hora d’inici:  19:05 hores 
Hora d’acabament: 19:20 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms  

 
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret  
   Sr. Josep Estragués i Bonada  
   Sra. Dolors Cambras i Saqués 
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència  Sra. Immaculada Constans i Ruiz 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 

del contracte de subministrament i la instal·lació de dues bombes del pou de 
bombament d’entrada de l’EDAR de Ripoll. 

3. Proposta de creació de la comissió d’organització docent de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Ripollès, de cooperació educativa per a 
la realització de pràctiques acadèmiques externes (no curriculars). 

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
5.1. Aprovació de factures. 
5.2. Ratificar el decret d’aprovació de factures agrupades en la relació  

F/2017/126 de 28/06/2017.   



6. Mocions d’urgència: 
6.1. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2017-2018, Ruta 1 Setcases – Camprodon. 
6.2. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2017-2018, Ruta 2 Molló – Camprodon. 
6.3. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2017-2018, Ruta 3 Beget – Camprodon. 
6.4. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2016-2017, Ruta 4 Salarsa – Camprodon. 
6.5. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2017-2018, Ruta 5 Sant Pau – Camprodon. 
6.6. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2016-2017, Ruta 6 Vall del Bac-Sant Pau. 
6.7. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2017-2018, Ruta 7 Ogassa - Sant Joan. 
6.8. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2016-2017, Ruta 8 Les Llosses – Ripoll. 
6.9. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport escolar 

per al curs 2016-2017, Ruta 9 Vallfogona – Ripoll. 
6.10. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2017-2018, Ruta 10 Gombrèn – Campdevànol. 
6.11. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2017-2018, Ruta 11 Gombrèn – Ripoll. 
6.12. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2016-2017, Ruta 12 Toses-Planoles. 
6.13. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2017-2018, Ruta 13 Toses – Ribes. 
6.14. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2017-2018, Ruta 14 Queralbs – Ribes. 
6.15. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2016-2017, Ruta 15 Campelles – Ribes. 
6.16. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2017-2018, Ruta 16 Pardines – Ribes. 
6.17. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2017-2018, Ruta 17 EE Vall del Ter. 
6.18. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2017-2018, Ruta 18 EE Vall del Freser. 
6.19. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2017-2018, Ruta 19 EE Ripoll – Ripoll. 
6.20. Proposta d’acord d’execució del contracte del servei de transport 

escolar per al curs 2016-2017, Ruta 20 Bruguera-Ribes. 
6.21. Proposta d’adjudicació del procediment obert, harmonitzat, amb 

diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de la 
recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de 
la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. 

6.22.Proposta de concessió de bestreta a l’Ajuntament de Gombrèn, dins el 
Pla per a operacions de tresoreria per als ajuntaments de menys de 
1.000 habitants del Ripollès 2017. 
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6.23. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol per al finançament de l’Escola 
Comarcal de Música.  

6.24. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Ribes de Freser per al finançament de 
l’Escola Comarcal de Música. 

6.25. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per al 
finançament de l’Escola Comarcal de Música. 

6.26. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll per al finançament de l’Escola 
Comarcal de Música. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
7. Donar compte dels decrets de Presidència. 
8. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
9. 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 membres assistents, aprovar l'acta de la sessió 
ordinària del dia 20 de juny de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE DUES BOMBES DEL POU 
DE BOMBAMENT D’ENTRADA DE L’EDAR DE RIPOLL 
 
En data 2 de maig de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient d’adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del subministrament i instal·lació de dues bombes del pou de 
bombament d’entrada de l’EDAR de Ripoll.  
 
En data 11 de maig de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 90 i en 
el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que els 
interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant el termini de licitació es presenten un total de cinc empreses: 
 

1. Control i Manteniment de l’Aigua, SL 
2. Prodaisa 
3. Cadagua, SA 



4. Sulzer Pumps 
5. Coral Petroleum Group 

 
En data 2 de juny de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores, 
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les cinc 
empreses que han presentat oferta. La Mesa de contractació admet a quatre de 
les cinc empreses presentades i exclou a l’empresa Coral Petroleum Group, de 
la qual, només s’ha rebut per correu el sobre núm. 2. D’acord amb allò que estableix 
la clàusula 15 del plec regulador de la contractació, per participar en la licitació es 
requereix la presentació de dos sobres (Sobre 1 Documentació administrativa, i 
Sobre 2 Oferta econòmica). L’empresa Coral Petroleum Group, no ha presentat el 
Sobre 1: Documentació Administrativa, per aquest motiu, queda exclosa del 
procediment de contractació. 
 
El mateix 2 de juny de 2017, la Mesa de contractació, reunida a les 13.00 
hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 (oferta 
econòmica) de les empreses admeses a licitació del subministrament i 
instal·lació de dues bombes del pou de bombament d’entrada de l’EDAR de Ripoll, i 
es demana informe sobre la valoració de les ofertes a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
La cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 5 de juny de 2017, ha 
emès un informe, la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS 
MITJANÇANT  PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D'AJUDICACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ DE DUES 
BOMBES SUMERGIBLES A L'EDAR DE RIPOLL 
 
../ 
Artículo I. Fets 
1 El 19 d’abril de 2017, la gerència d’aquesta corporació ha dictat resolució 

per incoar la tramitació de l’expedient de la contractació del 
subministrament i la instal∙lació de dues bombes ubicades al pou de 
bombament d’aigua d’entrada de l’EDAR de Ripoll.  
 

2 El 11 de maig de 2017 es publica l'anunci al en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i es publica en el perfil del contractant de la 
corporació. 

 

3 El termini de presentació de propostes acabava 15 dies naturals posteriors 
al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 

 

4 La proposició econòmica s'havia de presentar abans de les 14:00 hores del 
dia 26 de maig de 2017, presencialment o per correu administratiu al 
Registre del Consell Comarcal (C. Progrés, 22 de Ripoll) o a través de la 
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Seu Electrònica del Consell Comarcal del Ripollès (www.ccripolles.cat//seu 
electrònica//sol∙licitud genèrica). 

 

5 El dia 2 de juny de 2017 és va fer l'obertura de pliques del sobre número 2 
del procediment oberts amb diversos criteris d'adjudicació, del 
subministrament i instal∙lació de dues bombes submergibles a l’Estació 
Depuradora de Ripoll.  

  

6 Van presentar oferta les següents empreses:  
 

 CONTROL I MANTENIMENT DE L’AIGUA, SL 
 PRODAISA 
 CADAGUA, SA  
 SULZER 
 CORAL PETROLIUM 

 

7 Hi ha una empresa , concretament Coral Petrolium, que no compleix amb les 
condicions de la clàusula 15 del plec de clàusules administratives i tècniques 
que regulen la contractació, per la qual cosa aquesta empresa no és admesa 
i no es valora l’oferta presentada. 

 
Pressupost 
 
El preu  màxim del subministrament i la instal∙lació de dues bombes ubicades al pou 
de bombament d’aigua d’entrada de l’EDAR de Ripoll, és de 65.166,65 euros amb 
IVA inclòs . 

 
Valoració de les ofertes presentades 
 
D’acord amb els plecs de condicions els criteris d’adjudicació són els següents: 
 

1.1. El preu 
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la 
següent formula de valoració econòmica:  
 

 
P=80*(b/bmax)1/6  

 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida i l’oferta del licitador per 
subministrar, instal∙lar i programar dues bombes ubicades al pou de 
bombament d’aigua d'entrada de l’EDAR de Ripoll 
“bmax”: diferència entre el preu de sortida i el de l’oferta més baixa 
presentada per subministrar, instal∙lar i programar dues bombes ubicades al 
pou de bombament d’aigua d'entrada de l’EDAR de Ripoll 
 



      La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  
   

1.2. El termini de subministrament haurà de ser de 3 mesos com a 
màxim, per cada setmana menys es puntuarà amb 0,5 punts, fins 
a un màxim de 4 punts. 

 
1.3. La garantia haurà de ser com a mínim de 18 mesos, per cada 

mes més de garantia es puntuarà amb 0,5 punts, fins a un 
màxim de 16 punts. 
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EMPRESA 

OFERTA 

OFERTA 
ECONÒMICA 

TERMINI 
ADDICIONAL DE 

GARANTIA 

REDUCCIÓ 
TERMINI DE 

LLIURAMENT 

EUROS MESOS SETMANES 

1 
CONTROL I MANTENIMENT DE L'AIGUA, 
SL 

58.378,12 6 4 

2 PRODAISA 53.845,00 32 8 

3 CADAGUA, SA 45.965,06 32 8 

4 SULZER 40.368,35 0 0 

5 CORAL PETROLIUM       

OFERTA MÉS BAIXA 40.368,38 
 

  

PREU DE SORTIDA 65.166,65 
  

 



 

CONCURS MITJANÇANT  PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'AJUDICACIÓ, DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUES BOMBES SUMERGIBLES A L'EDAR DE RIPOLL 

EMPRESA 

PUNTUACIÓ   

OFERTA 
ECONÒMICA 

TERMINI 
ADDICIONAL 

DE 
GARANTIA 

REDUCCIÓ 
TERMINI DE 

LLIURAMENT 
TOTAL 

BAIXA 

PUNTS 

1 
CONTROL I MANTENIMENT DE 
L'AIGUA, SL 

64,46 3,00 2 69,46 10,42 

2 PRODAISA 70,20 16,00 4 90,20 17,37 

3 CADAGUA, SA 76,66 16,00 4 96,66 29,47 

4 SULZER 80,00 0,00 0 80,00 38,05 

5 CORAL PETROLIUM           

OFERTA MÉS BAIXA 
   

96,66 
 

PREU DE SORTIDA 
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Una vegada valorades les diferents ofertes es procedeix a comprovar que les ofertes 
estiguin degudament complimentades, que continguin els mínims requerits en els plecs de 
clàusules i que no incloguin cap error, tal i com preveu la clàusula 17.2 dels plecs 
reguladors de la contractació. 
 
Conclusió 
 

Hi ha 1 empresa que no compleix la clàusula 15 del plec de clàusules administratives i 
tècniques que regulen la contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del subministrament i instal∙lació de dues bombes submergibles a l’EDAR 
de Ripoll, concretament l’empresa: 
 

 CORAL PETROLIUM 
 

Hi ha quatre empreses que compleixen les diferents clàusules dels  plecs de clàusules 
administratives i tècniques que regulen la contractació, mitjançant procediment obert 
amb diversos criteris d’adjudicació, del subministrament i instal∙lació de dues bombes 
submergibles a l’EDAR de Ripoll. Concretament les empreses són:  
 

 CONTROL I MANTENIMENT DE L’AIGUA, SL 
 PRODAISA 
 CADAGUA, SA  
 SULZER 

 
Una vegada valorades les ofertes presentades, l’empresa Cadagua, SA és la que té més 
puntuació. 
 
CADAGUA, SA reuneix les condicions que es demanen i està capacitada per fer la 
substitució descrita en els plecs de clàusules administratives i tècniques que regulen la 
contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
subministrament i instal∙lació de dues bombes submergibles a l’EDAR de Ripoll.” 
 
La Mesa de contractació, en data 5 de juny de 2017, ha acceptat l’informe tècnic 
d’adjudicació i de conformitat amb el resultat de la valoració de l’oferta, ha realitzat 
proposta a l’òrgan de contractació per tal d’admetre l'oferta presentada per l’empresa 
Cadagua, SA i efectuar-li el requeriment de la documentació legalment preceptiva. 
 
Així mateix, la Mesa de contractació conclou que l’empresa Coral Petroleum 
Group, de conformitat amb allò que estableix la clàusula 15 del plec regulador de 
la contractació, queda exclosa del procediment, ja que únicament ha presentat el 
Sobre número 2 (oferta econòmica), quan és preceptiva la presentació de dos 
sobres (Sobre 1 Documentació administrativa, i Sobre 2 Oferta econòmica) per participar 
en la licitació. 
 
L’empresa Cadagua, SA fou notificada en data 12 de juny de 2017, per tal que presentés 
la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte. Dins del termini legalment atorgat a 
l'efecte, ha presentat la documentació requerida. 
 



En data 13 de juny de 2017, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en 
considerar suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat proposta 
d'adjudicació a favor de l’empresa Cadagua, SA. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant TRLCSP) per a procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 
de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Adjudicar a l’empresa Cadagua, SA, el procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del subministrament i instal·lació de dues bombes del pou de bombament 
d’entrada de l’EDAR de Ripoll, pel preu de 37.987,65 €, més 7.977,41 €, corresponent a 
l’IVA, resultant un import total de 45.965,06 € (QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS) IVA inclòs, de conformitat amb el 
plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2017.23.1601.22799 del pressupost de 
l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents, a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de concórrer a 
formalitzar el contracte.  
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la pàgina 
web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ccripolles.cat. 
 
Cinquè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del Consell 
Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat. 
 
 
3 PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ DOCENT 
DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS 
 
En data 20 de juny de 2017, el Consell de Govern va aprovar l’expedient de contractació i 
el procediment d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, 
del servei de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, juntament amb els plecs 
de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regulen la 
contractació. 
 
El Plec de clàusules administratives preveu la creació de la Comissió d’Organització 
Docent de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, que tindrà les funcions que es 
preveuen en la clàusula 20.3 dels propis plecs: 
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a) Major nombre d’alumnat que requereix obertura de nous grups i major dedicació 
de professorat. 

 
- En el cas que el número d’alumnes matriculats generi la necessitat d’obrir nous 

grups i augmentar la dedicació docent respecte la prevista en aquest plec, la 
direcció de l’escola sol·licitarà per escrit al registre d’entrada del Consell 
Comarcal, la convocatòria de la Comissió d’Organització Docent de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

 
Aquesta comissió escoltarà les peticions que traslladi per escrit la direcció, 
justificant la necessitat de l’obertura de nous grups i la necessitat d’augmentar les 
hores de docència del professorat. 
 
La Comissió d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès 
emetrà informe vinculant, del qual se’n donarà trasllat a la interventora per tal que 
emeti el corresponent informe. D’ambdós informes se’n donarà trasllat a la 
Presidència del Consell Comarcal del Ripollès per tal que emeti una resolució 
autoritzant o no l’obertura de nous grups, la matrícula dels alumnes que restin en 
llista d’espera i la nova despesa associada a aquest increment de l’alumnat, que 
serà satisfeta al contractista de forma trimestral. 
 

b) Menor nombre d’alumnat que requereix tancament de grups i menor dedicació de 
professorat 
 
Una vegada finalitzat el trimestre escolar (gener, abril i juliol), la direcció de 
l’escola elaborarà un informe amb el número de grups i alumnes matriculats per 
cadascun dels mateixos, que haurà de presentar davant la Comissió d’Organització 
Docent de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
 
La Comissió d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès 
valorarà el número de matriculats per cada grup, procurant que a cadascun dels 
grups se superi la ràtio de 4 matriculats/grup, a excepció dels grups de les 
assignatures d’Instrument, i també en la resta d’assignatures a les seus de 
Campdevànol, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadesses. Una vegada, 
realitzada aquesta valoració realitzarà una proposta de tancament de grups i 
reducció de les necessitats docents establertes al punt 1.4. d’aquest plec. 
D’aquesta proposta se’n donarà trasllat a la intervenció per al seu coneixement. 
 
Aquesta proposta serà traslladada a la Presidència del Consell comarcal del 
Ripollès per tal que emeti una resolució ordenant el tancament de grups i la 
reducció de la despesa associada a aquesta disminució de matrícules de l’alumnat 
que requereix menor dedicació docent. 

 
Correspon al Consell de Govern, per delegació, la competència de totes les matèries de 
competència plenària que, de conformitat amb la legislació vigent siguin delegables i no 
hagin estat delegades expressament a qualsevol altre òrgan, de conformitat amb l’acord 
adoptat pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de data 8 de setembre de 2015, 
publicat al BOP núm. 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 



 
Primer.- Crear la Comissió d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès, la qual estarà integrada pels membres següents: 
 

- La Consellera d’Ensenyament 
- El gerent .  
- El / La Cap d’Àrea de Serveis a les Persones 

 
Segon.- Les funcions de la Comissió d’Organització Docent de l’Escola Comarcal de 
Música del Ripollès i la periodicitat de la seva convocatòria seran les previstes a la 
clàusula 20.3 dels plecs reguladors de la contractació de la gestió de l’Escola Comarcal de 
Música, curs 2017-18. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Consellera d’Ensenyament, al Gerent i a la Cap de 
l’Àrea de Serveis a les Persones.  
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS, DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ 
DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (NO CURRICULARS) 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (no 
curriculars); 
 
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, i publicades al BOP de 
Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
la realització de pràctiques acadèmiques externes (no curriculars) que té per objecte 
l’estada de pràctiques d’un estudiant al Consell Comarcal del Ripollès per aprendre com 
es gestiona l’entitat pública, i en concret l’àrea d’Ensenyament. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, juntament 
amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
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5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. 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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en la relació 
comptable de factures F/2017/25 de 28 de juny de 2017, adjunta, amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
5.2. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES AGRUPADES EN 
LA RELACIÓ  F/2017/126 DE 28/06/2017 
 
Vist el Decret de Presidència de data 28 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, estableix en l’article 13.1 les funcions que 
s’atorguen al president.  Concretament l’apartat g) disposa que li correspon la 
contractació d’obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi del 
5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca ni el 50% de límit general 
aplicable al procediment negociat. 
També li correspondran aquelles altres competències que li atribueixin les lleis o les que 
expressament li delega el ple del consell. 
 
La Base 28a de les d’Execució del Pressupost 2017 estableix, dins l’apartat de Facultats 
de la Presidència, les següents: 
 

 Els contractes d’obres, serveis, subministraments de gestió de serveis públics, 
contractes administratius especials i privats, fins a 50.000 € IVA inclòs. 
Aquestes facultats abasten l’aprovació del projecte si és el cas, el plec de clàusules 
administratives i/o tècniques, l’expedient de contractació i la despesa i 
l’adjudicació del contracte. 

 L’atorgament de subvencions per un import màxim de 3.000 €. 



 Aprovar les certificacions i pagaments de les obres que hagi adjudicat el 
president. 

 
El Real Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de pressupostos, disposa en l’art 62 disposa que serà competència del president de 
l’entitat local l’ordenació dels pagaments, competència que podrà delegar-se d’acord 
amb els articles 21.3 i 34.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Atès que les factures que es relacionen han estat degudament conformades pels 
responsables de cada àrea, 
 
RESOLC 
 
Primer.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions relatives a les 
factures agrupades en la relació  F/2017/26  d’import 101.489,87 € i que conté 23 
factures, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
Pressupost vigent. 
 
Segon.- Ordenar el pagament de les factures contingudes en l’esmentada relació 
F/2017/26.  El pagament s’efectuarà d’acord amb el Pla de disposició de fons contingut 
en la base 47a de les d’execució del pressupost 2017, i també d’acord amb el Pla de 
Tresoreria aprovat.    
 
Tercer.- Que aquest Decret es ratifiqui en la propera sessió del Consell de Govern. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns. 
 
Ripoll, 28 de juny de 2017//El president //Joan Manso i Bosoms Davantmeu,//La 
secretària accidental// Marta Arxé i Llagostera” 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 28 de juny de 2017 sobre l’autorització, 
la disposició, el reconeixement i el pagament de les despeses que es detallen en la relació 
comptable de factures F/2017/26 de 28 de juny de 2017, adjunta, amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost vigent. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia d'altres 
assumptes a tractar, sempre i quan el Consell de Govern ho acordi per majoria absoluta, 
segons preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova  el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se sotmet a 
votació del Consell de Govern la urgència d’aquestes propostes i la ratificació de la seva 
inclusió en l’ordre del dia. 
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat dels membres 
assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
 
6.1. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 1 SETCASES - CAMPRODON, per al 
curs 2017-2018, que és el següent: 
 
  RUTA 1

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>        

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

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

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

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

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

<6>        
14:30       

(45')   [30]

<7>        
14:30       

(45')   [30]

<8>        
14:30       

(45')   [30]

<9>        
14:30       

(45')   [30]

<10>       
14:30       

(45')   [30]

<11>       
17:00       

(45')   [15]

<12>       
17:00       

(45')   [15]

<13>       
17:00       

(45')   [15]

<14>       
17:00       

(45')   [15]

<15>       
17:00       

(45')   [15]

CURS 2017/2018SETCASES - CAMPRODON

TORNADA

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS
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 Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:20 1
7:25 1
7:30 7
7:35 1
7:45 17
7:55 -27
8:30 9
8:55 -9

14:35 27
14:45 -17
14:50 -1
14:55 -7
15:00 -1
15:05 -1
17:10 12
17:15 -3
17:45 -9

2.[…] Capacitat del vehicle.

SI Germans Vila Riera
Llanars

Parades

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

1. <> Referència expedició.

Vilallonga

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

<15>
Colònia Estabanell

Vilallonga

Setcases
Escola Dr. Robert

Setcases

Trencant de la Roca

Trencant de Tregurà

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

Setcases

Trencant de la Roca
Llanars

Escola Dr. Robert

SI Germans Vila Riera
Setcases

Trencant de Tregurà

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

 
 

RUTA 1

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

30 90' 5 175 83,93 14.687,75

30 45' 5 175 60,95 10.666,25

15 45' 5 175 53,95 9.441,25

TOTAL 34.795,25

DG ( 6%) 2.087,72

BE ( 4%) 1.391,81

( PTI ) TOTAL 38.274,78

IVA (10%) 3.827,48

( PTF ) TOTAL 42.102,26

SETCASES - CAMPRODON CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 



 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA (TEISA), concessionària de 
la Ruta 1 SETCASES - CAMPRODON. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les Persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.2. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
 
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 2017-2018, el Departament d’Ensenyament 
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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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 2 MOLLÓ - CAMPRODON, per al 
curs 2017-2018, que és el següent: 
 



  RUTA 2

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>        

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

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

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

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

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

<16>       
9:00       

(>90')  [30]

<17>       
9:00        

(>90')  [30]

<18>       
15:00      

(>90') [30]

<19>       
15:00      

(>90') [30]

<6>        
14:30       

(45')   [15]

<7>        
14:30       

(45')   [15]

<8>        
14:30       

(45')   [15]

<9>        
14:30       

(45')   [15]

<10>       
14:30       

(45')   [15]

<11>       
17:00       

(45')   [30]

<12>       
17:00       

(45')   [30]

<13>       
17:00       

(45')   [30]

<14>       
17:00       

(45')   [30]

<15>       
17:00       

(45')   [30]

TORNADA

ed
uc

ac
ió 

fís
ica

MOLLÓ - CAMPRODON CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

 
 
Observacions:

1. <> Referència expedició.
2.[…] Capacitat del vehicle.
3.(…) Durada màxima de l'expedició.  

 

Referència 
expedicions 

<> 
Parades Horaris 

Alumnes 
aproximats 

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

Molló Nucli 7:40 8 
SI Germans Vila Riera  7:55 -8 
Molló Benzinera 8:15 1 
Molló Nucli 8:25 17 
Can François 8:27 2 
Escola Dr. Robert 8:45 -20 

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

SI Germans Vila Riera  14:35 8 
Molló Nucli 14:50 -8 

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

<15> 

Escola Dr. Robert 17:05 20 
Can François 17:23 -2 
Molló Nucli 17:25 -17 
Molló Benzinera 17:35 -1 

 
 

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

9:05
9:10

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

<18> <19>

Expedicions educació física Dr. Robert

<16> <17>

Escola Dr. Robert
Pavelló
Pavelló

Pavelló

Parades

Escola Dr. Robert

Escola Dr. Robert

Escola Dr. Robert

Pavelló
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  RUTA 2

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

30 90' 5 175 83,93 14.687,75

15 45' 5 175 53,95 9.441,25

30 45' 5 175 60,95 10.666,25

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

* Expedicions educació físca Dr. Robert (sense monitor) TOTAL 43.746,85

DG ( 6%) 2.624,81

BE ( 4%) 1.749,87

( PTI ) TOTAL 48.121,54

IVA (10%) 4.812,15

( PTF ) TOTAL 52.933,69

MOLLÓ - CAMPRODON CURS 2017/2018

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
PREU 

UNITARI
PREU 
TOTAL

TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA (TEISA), concessionària de 
la Ruta 2 MOLLÓ - CAMPRODON. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.3. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, RUTA 3 BEGET - 
CAMPRODON  
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el contracte de la 
Ruta 3 BEGET - CAMPRODON, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei 
públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb 
el plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  



 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
 
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 2017-2018, 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. 
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- Càlcul del preu. 
 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 3 BEGET - CAMPRODON, per al 
curs 2017-2018, que és el següent: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

<1>        
8:00        

(90')   [9]

<2>        
8:00       

(90')   [9]

<3>        
8:00       

(90')   [9]

<4>        
8:00        

(90')   [9]

<5>        
8:00        

(90')   [9]

<6>        
9:00        

(45')   [30]

<7>        
9:00        

(45')   [30]

<8>        
9:00        

(45')   [30]

<9>        
9:00        

(45')   [30]

<10>       
9:00        

(45')   [30]

<11>       
14:30       

(45')   [9]

<12>       
14:30       

(45')   [9]

<13>       
14:30       

(45')   [9]

<14>       
14:30       

(45')   [9]

<15>       
14:30       

(45')   [9]

<16>       
17:00       

(45')   [30]

<17>       
17:00       

(45')   [30]

<18>       
17:00       

(45')   [30]

<19>       
17:00       

(45')   [30]

<20>       
17:00       

(45')   [30]

ANADA

TORNADA

CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

BEGET - CAMPRODONRUTA 3

 
 

Observacions:    
 1. <> Referència expedició. 
 2.[…] Capacitat del vehicle. 
 3.(…) Durada màxima de l'expedició. 

  



  Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:13 1
7:25 1
7:35 2
7:45 3
7:55 -7
8:45 3
8:50 -3
8:15 2
8:30 2
8:40 2
8:42 3
8:45 8
8:55 -17

14:35 7
14:45 -3
15:00 -2
15:10 -1
15:17 -1
17:05 17
17:15 -8
17:18 -3
17:20 -2
17:30 -2
17:45 -2

El Carol
Ctra Rocabruna/Casa Etxalde

Beget.La Codina
Beget.Nucli

Rocabruna

Colònia Estabanell
Escola Dr.Robert

Beget.Nucli
Beget.La Codina

Parades

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

Rocabruna. El Casot

Escola Dr. Robert

Ctra Rocabruna/Casa Etxalde

Rocabruna

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

<20>

Font Rubí

Rocabruna. El Casot

Escola Dr. Robert

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

SI Germans Vila Riera

El Carol

Font Rubí

Beget.Nucli

Beget.Nucli

Font Rubí
SI Germans Vila Riera

Font Rubí

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

<15>

 
 
  RUTA 3

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

9 90' 5 175 65,94 11.539,50

9 45' 5 175 47,96 8.393,00

30 45' 10 350 60,95 21.332,50

TOTAL 41.265,00

DG ( 6%) 2.475,90

BE ( 4%) 1.650,60

( PTI ) TOTAL 45.391,50

IVA (10%) 4.539,15

( PTF ) TOTAL 49.930,65

BEGET - CAMPRODON CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
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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 l’Àrea de Serveis a les Persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.4. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, RUTA 4 SALARSA-
CAMPRODON 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa BERNARDINO LLONGARRIU GUILLAMET, el contracte de la Ruta 4 
SALARSA - CAMPRODON, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei 
públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb 
el plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L'alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport, els centres escolars han 
lliurat el llistat de l'alumnat usuari del servei i s'ha constatat que només hi ha dos alumnes 
procedents de Bolós 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. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat -tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori-, a partir del curs 2014-15. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
L’ús d’aquesta ruta per dos alumnes fa que la modalitat idònia per assegurar el seu trasllat 
sigui l’ajut individual de desplaçament previst a la clàusula Segona del Conveni de 
col·laboració subscrit entre el Departament d'Ensenyament de la  Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d'ensenyament. En conseqüència, esdevé necessari suspendre per al curs 2017-
2018 la prestació del servei de transport escolar col·lectiu de la Ruta 4 SALARSA – 
CAMPRODON. 
 



La clàusula 16.c), en relació amb la 19.1.f) del Plec de clàusules regulador de la 
contractació, determinen la suspensió de la ruta, com a causa d’interès públic per a la 
modificació del contracte. 
 
La clàusula 19.2.2. del Plec de clàusules regulador de la contractació preveu la 
corresponent compensació en el cas de la suspensió d’una ruta, que consisteix en 
l’abonament de l’import equivalent al benefici empresarial ofert, en base a la facturació 
del darrer any. 
 
Amb aquest acord es dóna compliment a allò que disposa l’article 220 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Suspendre la Ruta 4 SALARSA – CAMPRODON per al curs 2017-18, pels 
motius detallats a la part expositiva.  
 
  RUTA 4

Facturació curs 2016/2017: 21.968,84€
BE (2%) curs 2016/2017: 376,82€

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

CÀLCUL PREU

PREU TOTAL
376,82
37,68

414,50

SALARSA - CAMPRODON CURS 2017/2018

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

 
 
Segon.- Pagar al senyor Bernardino Llongarriu Guillamet, en representació de l’empresa 
BERNARDINO LLONGARRIU GUILLAMET, concessionàri de la Ruta 4 SALARSA – 
CAMPRODON, prèvia presentació de la corresponent factura, la quantitat de tres-cents 
setanta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims (376,82€), més trenta-set euros amb seixanta-
vuit cèntims (37,68€) corresponent al 10% d’IVA, que resulta un import total de quatre-
cents catorze euros amb cinquanta cèntims (414,50€), corresponent al concepte de 
compensació econòmica per la suspensió d’aquesta ruta. 
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Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Bernardino Llongarriu Guillamet, en 
representació de l’empresa BERNARDINO LLONGARRIU GUILLAMET, 
concessionària de la Ruta 4 SALARSA - CAMPRODON. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
6.5. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, el Departament d’Ensenyament 



encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar, quan la determini, els 
preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport escolar 
col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari) preveu 
que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de cada curs escolar, en funció del nombre 
d’alumnes usuaris matriculats a cada centre i dels horaris lectius corresponents que 
autoritzi el Departament d’Ensenyament, la descripció de les rutes, expedicions i preus 
màxims totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords de modificació del contracte 
acordats pel Consell són immediatament executius i que, si afecten el règim financer, 
s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la prestació efectiva i els supòsits bàsics de 
retribució econòmica del contracte, d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva 
proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, en relació 
amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la contractació, en el detall de 
l’execució d’aquesta ruta hi consten les dades següents: 
 

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

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2016-2017, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 5 SANT PAU - CAMPRODON, per al 
curs 2017-2018, que és el següent: 
 
  RUTA 5

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>        
8:00        

(45')   [15]

<2>        
8:00        

(45')   [15]

<3>        
8:00        

(45')   [15]

<4>        
8:00        

(45')   [15]

<5>        
8:00        

(45')   [15]

TORNADA
<6>        

14:30       
(45')   [15]

<7>        
14:30       

(45')   [15]

<8>        
14:30       

(45')   [15]

<9>        
14:30       

(45')   [15]

<10>       
14:30       

(45')   [15]

CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

SANT PAU - CAMPRODON
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Observacions:

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

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

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:40 9
7:45 1
7:50 1
7:55 -11

14:35 11
14:40 -1
14:45 -1
14:50 -9

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

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

Parades

Colònia Estebanell
SI Germans Vila Riera

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

St.Pau de Segúries
La Ral

 
 
  RUTA 5

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

15 45' 10 350 53,95 18.882,50

TOTAL 18.882,50

DG ( 6%) 1.132,95

BE ( 4%) 755,30

( PTI ) TOTAL 20.770,75

IVA (10%) 2.077,08

( PTF ) TOTAL 22.847,83

SANT PAU - CAMPRODON CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA (TEISA), concessionària de 
la Ruta 5 SANT PAU - CAMPRODON. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
 
 
 



6.6. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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. 
 
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. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat -tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori-, a partir del curs 2014-15. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’ús d’aquesta ruta per un alumne fa que la modalitat idònia per assegurar el seu trasllat 
sigui l’ajut individual de desplaçament previst a la clàusula Segona del Conveni de 
col·laboració subscrit entre el Departament d'Ensenyament de la  Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d'ensenyament. En conseqüència, esdevé necessari suspendre per al curs 2017-
2018 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. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Suspendre la Ruta 6 VALL DEL BAC – SANT PAU per al curs 2017-18, pels 
motius detallats a la part expositiva.  
 
   RUTA 6

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

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

VALL DEL BAC - SANT PAU CURS 2016/2017

1483,76

1348,87
134,89

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

CÀLCUL PREU

PREU TOTAL

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 



6.7. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 7 OGASSA - SANT JOAN, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el sistema 
d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2017-2018, 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 
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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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 7 OGASSA - SANT JOAN, per al curs 
2017-2018, que és el següent: 
 

RUTA 7

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>        
8:00        

(45')   [15]

<2>        
8:00        

(45')   [15]

<3>        
8:00        

(45')   [15]

<4>        
8:00        

(45')   [15]

<5>        
8:00        

(45')   [15]

TORNADA
<6>        

14:30       
(45')   [15]

<7>        
14:30       

(45')   [15]

<8>        
14:30       

(45')   [15]

<9>        
14:30       

(45')   [15]

<10>       
14:30       

(45')   [15]

CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

OGASSA - SANT JOAN DE LES ABADESSES

 
 
 Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.
2.[…] Capacitat del vehicle.
1. <> Referència expedició.

 
 



Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:40 9
7:55 -9

14:35 9
14:50 -9

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

IESant Joan
Ogassa

<1> <2> <3> 
<4> <5> IESant Joan

Ogassa

Parades

 
 

RUTA 7

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

15 45' 10 350 52,15 18.252,50

TOTAL 18.252,50

DG ( 3%) 547,58

BE ( 2%) 365,05

( PTI ) TOTAL 19.165,13

IVA (10%) 1.916,51

( PTF ) TOTAL 21.081,64

OGASSA - SANT JOAN DE LES ABADESSES CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA (TEISA), concessionària de 
la Ruta 7 OGASSA - SANT JOAN. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.8.PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, RUTA 8 LES LLOSSES - 
RIPOLL  
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el contracte de la 
Ruta 8 LES LLOSSES - RIPOLL, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei 
públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb 
el plec de condicions que formaven part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
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L’inici del curs escolar 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 8 LES LLOSSES - RIPOLL, per al 
curs 2017-2018, que és el següent: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>        

8:00 9:00    
(>90') [15]

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

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

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

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

<6>        
14:30       

(45') [15]

<7>        
14:30       

(45') [15]

<8>        
14:30       

(90') [15]

<9>        
14:30       

(45') [15]

<10>       
14:30       

(90') [15]

<11>       
17:00       

(90') [55]

<12>       
17:00       

(90') [55]

<13>       
17:00       

(90') [55]

<14>       
17:00       

(90') [55]

<15>       
17:00       

(90') [55]

RUTA 8  LES LLOSSES ‐ RIPOLL CURS 2017/2018

HORARIS ‐ VEHICLES ‐ DURADA EXPEDICIONS

TORNADA

 
 
Observacions:

1. <> Referència expedició.
2.[…] Capacitat del vehicle.
3.(…) Durada màxima de l'expedició.  
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:00 1

7:25 1
7:29 2
7:32 1

7:36 1

7:42 1

7:45 1

7:52 ‐7

7:58 ‐1

8:20

Les Planes 8:23

Santa Maria 8:25

Esplai del Cremat 8:30

La Pinassa 8:35

Can Villaura 8:39

8:44 -6

8:56 -3

17:05 30

17:10

17:12 5

17:20 4

17:23 ‐19

17:26 ‐13

17:30

17:35 ‐7

17:44

17:49

17:54

17:56

17:59

14:35 7

14:45 ‐1

14:49 ‐1

14:52 ‐1

14:56 ‐2

15:00 ‐1

14:30 1

14:35 7

14:45 ‐1

14:49 ‐1

14:52 ‐1

14:56 ‐2

15:00 ‐1

15:29 ‐1

E. Maragall

Parades

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

Trencant St.Quirze. La farga

L'Hostalet
El Guixer

Matamala

Santa Maria

Vallespirans

La Pinassa

IES Abat Oliba

E.Vedruna

Matamala

9

E. Tomàs Raguer

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

<15>

Escola T. Raguer

Escola Vedruna

Escola Salesiana

Escola J.Maragall

Jutjats

Cal Deu

Castelladrall

C. Progrés

La Pinassa

‐9

Esplai del Cremat

Santa Maria

Les Planes

Matamala

<6> <7> <9> 

IES Abat Oliba

Vallespirans

Santa Maria

Matamala

El Guixer 

L'Hostalet

 <8> <10>

E. Vedruna (dimecres i divendres)

IES Abat Oliba

Vallespirans

Santa Maria

Matamala

El Guixer 

L'Hostalet

Trencant de St. Quirze  



  RUTA 8

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

55 90' 5 175 91,07 15.937,25

15 45' 3 105 49,04 5.149,20

15 90' 2 70 68,13 4.769,10

15 >90' 5 175 82,65 14.463,75

TOTAL 40.319,30

DG ( 3%) 1.209,58

BE ( 2%) 806,39

( PTI ) TOTAL 42.335,27

IVA (10%) 4.233,53

( PTF ) TOTAL 46.568,80

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

LES LLOSSES - RIPOLL CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA (TEISA), concessionària de 
la Ruta 8 LES LLOSSES - RIPOLL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
6.9.PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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. 
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L’inici del curs escolar 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 9 VALLFOGONA - RIPOLL, per al 
curs 2017-2018, que és el següent: 
 

RUTA 9

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>        
8:00 9:00     

(90')   [55]

<2>        
8:00 9:00     

(90')   [55]

<3>        
8:00 9:00     

(90')   [55]

<4>        
8:00 9:00     

(90')   [55]

<5>        
8:00 9:00    

(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]

VALLFOGONA ‐ RIPOLL CURS 2017/2018

HORARIS ‐ VEHICLES ‐ DURADA EXPEDICIONS

 
 
Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

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

 
Referència 

expedicions 
<>

Horaris
Alumnes 

aproximats

7:30 5

7:45 1

7:55 ‐6

8:25 13

8:30 7

8:35 ‐4

8:40 25

8:50 ‐30

8:52 ‐2

8:55 ‐9

14:35 4

14:45 1

15:00 ‐5

Parades

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

Vallfogona

Trencant Llaés

IES Abat Oliba

Cal Déu

C. Progrés

Escola J.Maragall

Jutjats

Escola T.Raguer

Escola Vedruna

Escola Salesiana

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

IES Abat Oliba

Trencant Llaés

Vallfogona  
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  RUTA 9

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS 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 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA (TEISA), concessionària de 
la Ruta 9 VALLFOGONA - RIPOLL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
6.10 PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 
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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  



 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal, el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 10 GOMBRÈN - CAMPDEVÀNOL, 
per al curs 2017-2018, que 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]

GOMBRÈN - CAMPDEVÀNOL

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

CURS 2017/2018

 
 
Observacions

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

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

 
 
  Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:20 13
8:35 3
8:40 2
8:45 3
8:50 -4
8:55 -17

16:35 5
16:40 15
16:40 -2
16:45 -3
16:50 -2

Gombrèn 17:10 -13

Gombrèn 

Escola Pirineu

Roser marquesina (davant bar Triana)
Colònia Pernau

Parades

Roser marquesina (davant bar Triana)

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

<5>

Colònia Pernau

Escola Pirineu (baixada alumnes infantil)

Escola Pirineu (edifici infantil)

Ctra. Gombrèn. Hípica

Escola Pirineu

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

<10>

Escola Pirineu (edifici infantil)

 
 



RUTA 10

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS 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 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 10 GOMBRÈN - CAMPDEVÀNOL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.11. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal, el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
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La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Governen matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 



 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 11 GOMBRÈN - RIPOLL, per al curs 
2017-2018, que és el següent: 
 

RUTA 11 CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

GOMBRÈN - RIPOLL 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

<1>        
8:00          

(45')   [15]

<2>        
8:00          

(45')   [15]

<3>        
8:00         

(45')   [15]

<4>        
8:00         

(45')   [15]

<5>        
8:00         

(45')   [15]

<6>        
8:00          

(45')   [55]

<7>        
8:00          

(45')   [55]

<8>        
8:00         

(45')   [55]

<9>        
8:00         

(45')   [55]

<10>       
8:00         

(45')   [55]

<11>       
8:00          

(45')   [55]

<12>       
8:00          

(45')   [55]

<13>       
8:00         

(45')   [55]

<14>       
8:00         

(45')   [55]

<15>       
8:00         

(45')   [55]

ANADA

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

<16>       
14:30       

(45')   [55]

<17>       
14:30       

(45')   [55]

<18>       
14:30       

(45')   [55]

<19>       
14:30       

(45')   [55]

<20>       
14:30       

(45')   [55]

<21>       
14:30       

(45')   [30]

<22>       
14:30       

(45')   [30]

<24>       
14:30       

(45')   [30]

<25>       
14:30       

(45')   [30]

<26>       
17:00       

(45')   [55]

<27>       
17:00       

(45')   [55]

<28>       
14:30       

(45')   [55]

<29>       
17:00       

(45')   [55]

<30>       
13:30       

(45')   [55]

TORNADA

 
 
 Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.
2.[…] Capacitat del vehicle.
1. <> Referència expedició.

 
 

Referència 
expedicions <> Horaris

Alumnes 
aproximats

Núm.alumnes/Destí 

7:25 9 alumnes IES (6) alumnes Vedruna (3)

7:30 3 alumne IES (2) alumnes Vedruna (1)
7:45 ‐8
7:55 ‐4
7:30 2 alumne IES (1) alumnes Vedruna (1)
7:35 49 alumnes IES
7:45 ‐50
7:55 ‐1
7:30 18 alumnes  IES (17) i Vedruna (14)
7:35 20 alumnes Vedruna
7:45 ‐17
7:55 ‐34

Parades

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

Pernau
Campdevànol (Hospital)

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

Gombrèn 

Ctra. Gombrèn: Empalme ‐ Camping
IES Abat Oliba
Vedrunes (davant l'escola)

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

<15>

Roser marquesina (davant bar Triana)
Campdevànol (Hospital)

IES Abat Oliba
Vedrunes (davant l'escola)

IES Abat Oliba
Vedrunes (davant l'escola)  
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Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

Núm.alumnes/Destí 

14:35 50 alumnes Hospital+Pernau

14:45 ‐49
14:50 ‐1
14:30 38 alumnes Hospital, Roser Gombrèn
14:35 8 alumnes Gombrèn i ctra.Gombrèn
14:45 ‐1
14:50 ‐20
14:55 ‐3
15:05 ‐9
14:35 25 alumnes Gombrèn i Roser
14:45 ‐17
14:55 ‐2
15:05 ‐6
17:05 39 tots
17:20 ‐1

17:25 ‐1

17:30 ‐20
17:40 ‐1
17:50 ‐3
14:30 1 alumne Pernau
14:35 50 alumnes Hospital i Pernau
14:45 ‐49
14:50 ‐2

13:30 39 tots

13:45 ‐1

13:50 ‐1
13:55 ‐20

14:05 ‐1

14:15 ‐3

Parades

Vedrunes (Marquesina)
IES Abat Oliba
Campdevànol (Roser)

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

IES Abat Oliba

Campdevànol (Hospital)
Colònia Pernau

<18>

Gombrèn

<21> <22> 
<24> <25>

Gombrèn

afegir 13 alumnes Roser hospital Campdevànol (Hospital)
Ctra. Gombrèn: Empalme ‐ Camping

IES Abat Oliba
Campdevànol (Roser)
Ctra. Gombrèn: Empalme - Camping

<26> <27> 
<29>

Vedrunes (Marquesina)
Colònia Pernau

Campdevànol (Roser)

afegir 13 alumnes Roser hospital Campdevànol (Hospital)
Ctra. Gombrèn: Empalme ‐ Camping
Gombrèn

afegir 13 alumnes Roser hospital Campdevànol (Hospital)

Ctra. Gombrèn: Empalme ‐ Camping

Gombrèn

<28>

Vedrunes (Marquesina)
IES Abat Oliba
Campdevànol (Hospital)
Colònia Pernau

<30>

Vedrunes Marquesina

Colònia Pernau

Campdevànol (Roser)

 
 
  RUTA 11

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

55 45' 20 700 73,40 51.380,00

15 45' 5 175 55,05 9.633,75

30 45 4 140 62,19 8.706,60

TOTAL 69.720,35

DG ( 7%) 4.880,42

BE ( 5%) 3.486,02

( PTI ) TOTAL 78.086,79

IVA (10%) 7.808,68

( PTF ) TOTAL 85.895,47

GOMBRÈN - RIPOLL CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 



 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 11 GOMBRÈN - RIPOLL. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.12. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, RUTA 12 TOSES-
PLANOLES 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, S.A., el contracte de la Ruta 12 TOSES-PLANOLES, pel 
qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven 
part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
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 una alumna 
procedent de Dòrria 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. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat -tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori-, a partir del curs 2014-15. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’ús d’aquesta ruta per un alumne fa que la modalitat idònia per assegurar el seu trasllat 
sigui l’ajut individual de desplaçament previst a la clàusula Segona del Conveni de 
col·laboració subscrit entre el Departament d'Ensenyament de la  Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d'ensenyament. En conseqüència, esdevé necessari suspendre per al curs 2017-
2018 la prestació del servei de transport escolar col·lectiu de la Ruta 12 TOSES-
PLANOLES. 
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La clàusula 16.c), en relació amb la 19.1.f) del Plec de clàusules regulador de la 
contractació, determinen la suspensió de la ruta, com a causa d’interès públic per a la 
modificació del contracte. 
 
La clàusula 19.2.2. del Plec de clàusules regulador de la contractació preveu la 
corresponent compensació en el cas de la suspensió d’una ruta, que consisteix en 
l’abonament de l’import equivalent al benefici empresarial ofert, en base a la facturació 
del darrer any. 
 
Amb aquest acord es dóna compliment a allò que disposa l’article 220 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Suspendre la Ruta 12, TOSES PLANOLES per al curs 2017-18, pels motius 
detallats a la part expositiva. 
 
   RUTA 12

Facturació curs 2016/2017: 21.102,93€
BE (5%) curs 2016/2017: 856,45€

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

856,45
85,65

942,10

TOSES - PLANOLES CURS 2017/2018

CÀLCUL PREU

PREU TOTAL

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

 
 
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 cinquanta-sis euros amb quaranta-cinc cèntims (856,45 €), més vuitanta-cinc 
euros amb seixanta-cinc cèntims, corresponent al 10% d’IVA, que resulta un import total 



de nou-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (942,10 €), corresponent al concepte 
de compensació econòmica per la suspensió d’aquesta ruta. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, S.A., concessionària de la Ruta 12, TOSES PLANOLES. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
6.13. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 13 TOSES - RIBES, per al curs 2017-
2018, que és el següent: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>        
8:30        

(90')   [15]

<2>        
8:30        

(90')   [15]

<3>        
8:30        

(90')   [15]

<4>        
8:30        

(90')   [15]

<5>        
8:30        

(90')   [15]

TORNADA
<6>        

15:00       
(45')   [15]

<7>        
15:00       

(45')   [15]

<8>        
15:00       

(45')   [15]

<9>        
15:00      

(45')   [15]

<10>       
15:00       

(45')   [15]

CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

TOSES - RIBESRUTA 13 

 
 



Observacions:

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

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

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

7:55 1
8:04 1
8:10 7
8:25 -9
8:31 3
8:38 -3

15:05 9
15:20 -7
15:26 -1
15:35 -1

Fornells

Institut Joan Triadú

Nevà

Planoles

Parades

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

E. Mare de Déu de Núria

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

Planoles 

Fornells 
Nevà

Institut Joan Triadú
Ventolà

 
 
  RUTA 13

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

15 90' 5 175 76,46 13.380,50

15 45' 5 175 55,05 9.633,75

TOTAL 23.014,25

DG ( 7%) 1.611,00

BE ( 5%) 1.150,71

( PTI ) TOTAL 25.775,96

IVA (10%) 2.577,60

( PTF ) TOTAL 28.353,56

TOSES - RIBES CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 13 TOSES - RIBES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones a la Intervenció i 
a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.14. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, RUTA 14 QUERALBS - 
RIBES 
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Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 14 QUERALBS - RIBES, pel 
qual l’empresa s’obligava a la prestació del servei públic de transport escolar a centres 
d’ensenyament obligatori del Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven 
part integrant del propi contracte i l’oferta presentada. 
 
L’inici del curs escolar 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 14 QUERALBS - RIBES, per al curs 
2017-2018, que és el següent: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>        
8:30 

secundària  

9:00      

primària     

(90')   [9]

<2>        
8:30 

secundària  

9:00      

primària     

(90')   [9]

<3>        
8:30 

secundària  

9:00      

primària     

(90')   [9]

<4>        
8:30 

secundària  

9:00      

primària     

(90')   [9]

<5>        
8:30 

secundària  

9:00      

primària     

(90')   [9]

TORNADA

<6>        
15:00       

(45')   [9]

<7>        
15:00       

(45')   [9]

<8>      15:00  

(45')   [9]

<9>        
15:00       

(45')   [9]

<10>       
15:00      (45') 

[9]

RUTA 14  QUERALBS ‐ RIBES  CURS 2017/2018

HORARIS ‐ VEHICLES ‐ DURADA EXPEDICIONS

 
 
Observacions:

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

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

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:05 4

8:10 1

8:20 ‐5

8:35 1

8:45 1

8:55 ‐2

15:05 5

Trencant la Casanova 15:15 ‐1

15:20 ‐4

Trencant la Casanova

Institut Joan Triadú

Queralbs( Plaça del Raig)

Serrat

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

Institut Joan Triadú

Queralbs( Plaça del Raig)

Parades

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

Queralbs( Plaça del Raig)

Escola Mare de Déu de Núria

 
 
  RUTA 14

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS 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

QUERALBS - RIBES CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 14 QUERALBS - RIBES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones la Intervenció i a 
la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.15. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, RUTA 15 CAMPELLES – 
RIBES DE 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 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'alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport, els centres escolars han 
lliurat el llistat de l'alumnat usuari del servei i s'ha constatat que només hi ha dos alumnes 
procedents de Campelles 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. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat -tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori-, a partir del curs 2014-15. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
L’ús d’aquesta ruta per dos alumnes fa que la modalitat idònia per assegurar el seu trasllat 
sigui l’ajut individual de desplaçament previst a la clàusula Segona del Conveni de 
col·laboració subscrit entre el Departament d'Ensenyament de la  Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d'ensenyament. En conseqüència, esdevé necessari suspendre per al curs 2017-
2018 la prestació del servei de transport escolar col·lectiu de la Ruta 15 CAMPELLES – 
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. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
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El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Suspendre la Ruta 15 CAMPELLES - RIBES per al curs 2017-18, pels motius 
detallats a la part expositiva.  
 

Suspensió de la ruta: Només dos alumnes esporàdics

CURS 2017/2018RUTA 15 CAMPELLES - RIBES

Clàusula 19.1.f del Plec de Clàusules per adjudicar mitjançant procediment obert 
amb diversos criteris d'adjudicació, modalitat de concessió, el servei públic del 
transport escolar a centres d'ensenyament obligatori del Ripollès: -  
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 
contractes del sector públic.S’entendran raons d’interès públic les següents:          
f) La suspensió de la ruta.

 
 
  RUTA 15

Facturació curs 2016/2017: 24.561,83€

BE (5%) curs 2016/2017: 996,83€

BE (5%)

IVA (10%)

(PTF) TOTAL

PREU TOTAL

996,83

99,68

1096,51

CAMPELLES - RIBES CURS 2017/2018

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

CÀLCUL PREU

 
 
 
Segon.- Pagar al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 15 CAMPELLES - RIBES, prèvia 
presentació de la corresponent factura, la quantitat de nou-cents noranta-sis euros amb 
vuitanta-tres cèntims (996,83 €), més noranta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims 
(99,68€) corresponent al 10% d’IVA, que resulta un import total de mil noranta-sis euros 
amb cinquanta-un cèntims (1.096,51€), corresponent al concepte de compensació 
econòmica per la suspensió d’aquesta ruta, d’acord amb el detall següent: 
 



Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 15 CAMPELLES - 
RIBES. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
 
6.16. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació. en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 16 PARDINES - RIBES, per al curs 
2017-2018, que és el següent: 
 
  RUTA 16

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<2>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<3>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<4>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<5>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(45')   [30]

<6>        
15:00       

(45')   [9]

<7>        
15:00       

(45')   [9]

<8>      
15:00       

(45')   [9]

<9>        
15:00       

(45')   [9]

<10>       
15:00      

(45')   [9]

<11>       
17:00       

(45')   [30]

<12>       
17:00       

(45')   [30]

<13>       
17:00       

(45')   [30]

<14>       
17:00       

(45')   [30]

<15>       
17:00      

(45')   [30]

CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

PARDINES - RIBES

TORNADA

 



 Observacions:

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

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

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:10 5
8:23 2
8:25 -5
8:40 16
8:55 -16

15:05 5
15:20 -5

17:05 16

17:20 -16

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

<15> Pardines (Plaça del Padró)

Escola Mare de Déu de Núria

Escola Mare de Déu de Núria
<6> <7> <8> 

<9> <10>
Institut Joan Triadú
Pardines (Plaça del Padró)

Institut Joan Triadú
<1> <2> <3> 

<4> <5>

Pardines (Plaça del Padró)

Pardines (Plaça del Padró)

Parades

Ribes de Freser. Ctra. Pardines,18

 
 
  RUTA 16

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

30 45' 10 350 62,19 21.766,50

9 45' 5 175 48,94 8.564,50

TOTAL 30.331,00

DG ( 7%) 2.123,17

BE ( 5%) 1.516,55

( PTI ) TOTAL 33.970,72

IVA (10%) 3.397,07

( PTF ) TOTAL 37.367,79

PARDINES - RIBES CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU 
TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS

TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 16 PARDINES - RIBES. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la  Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.17. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, RUTA 17 EE. VALL DEL 
TER 
 
Antecedents de fet 
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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. 
 
El Consell de Govern en data 16 de setembre de 2014 va autoritzar la cessió d'aquest 
contracte a l'empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), el 
qual es va subrogar en tots els drets i obligacions que se'n derivaven. Aquesta cessió de 
contracte es va formalitzar mitjançant l'Escriptura pública de data 10 de setembre de 2014. 
 
L’inici del curs escolar 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 17 EE VALL DEL TER, per al curs 
2017-2018, que 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]

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]

CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

EE VALL DEL TER

 
 Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

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

<>
Horaris

8:30

St.Pau de Segúries(Pg.dels Avets,2) 8:45

9:00

9:05

9:15

16:50

17:00

17:05

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

17:35

16:05

16:15

16:20

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

16:50

Parades Alumnes 

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

Llanars (davant hotel El Grèvol) Gabriel Iordache

Domènec Palomeras

St. Joan (C. Manigosta, 4 2n 1a) Anàs Ajaha

St. Joan (C. Arxiver Mossèn Masdéu) Laia Róo

Escola Ramon Suriñach 4

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

Escola Ramon Suriñach 4

St. Joan (C. Arxiver Mossèn Masdéu) Laia Róo

St. Joan (C. Manigosta, 4 2n 1a) Anàs Ajaha

<10>

Escola Ramon Suriñach 4

St. Joan (C. Arxiver Mossèn Masdéu) Laia Róo

St. Joan (C. Manigosta, 4 2n 1a) Anàs Ajaha

Domènec Palomeras

Llanars (davant hotel El Grèvol) Gabriel Iordache

Domènec Palomeras

Llanars (davant hotel El Grèvol) Gabriel Iordache

 
 
  RUTA 17

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

(1) 9 45' 5 25 48,94 1.223,50

TOTAL 18.352,50
Increment  trans-
port adaptat 10% 1.835,25

DG ( 7%) 1.284,68

BE ( 5%) 917,63

( PTI ) TOTAL 22.390,06

IVA (10%) 2.239,01

( PTF ) TOTAL 24.629,07

(1) Expedicions extres reforç final de curs.

EE VALL DEL TER CURS 2017/2018

PREU UNITARI PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Alexandre Gilabert Vázquez, en representació de 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS,SA (TEISA), concessionària de 
la Ruta 17 EE VALL DEL TER. 



 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.18. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2014-2015 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de l’oferta 
presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 18 EE VALL DEL FRESER, a 
aplicar durant tota la vigència del contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del procediment de contractació preveu el sistema 
d’actualització d’aquests preus. Per al curs 2017-2018, 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 
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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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 18 EE VALL DEL FRESER, per al 
curs 2017-2018, que és el següent: 
 

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]

CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

EE VALL DEL FRESER

 
 
Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

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

 
 



Referència 
expedicions <>

Horaris

8:40

8:50

9:04

9:15

16:50

17:01

17:15

17:25

16:05

16:16

16:40

Divendres l'Annanda Speis fa la compartida a l'escola  Mare de Déu de Núria

Parades Alumnes 

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

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39) Hamza Khaliq

Balneari Montagut  Ananda Speis

Campdevànol (rotonda la Farga) Pol Segura 

Escola Ramon Suriñach 3

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

Escola Ramon Suriñach 3

Campdevànol (rotonda la Farga) Pol Segura 

Balneari Montagut (*) Ananda Speis

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39) Hamza Khaliq

 <10> 
Escola Ramon Suriñach 2

Campdevànol (rotonda la Farga) Pol Segura 

Ribes de Freser. (ctra. Pardines, 39) Hamza Khaliq

 
 
  RUTA 18 

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

(1) 9 45' 5 25 48,94 1.223,50

TOTAL 18.352,50

adaptat 10% 1.835,25

DG ( 7%) 1.284,68

BE ( 5%) 917,63

( PTI ) TOTAL 22.390,06

IVA (10%) 2.239,01

( PTF ) TOTAL 24.629,07

(1) Expedicions extres reforç final de curs.

EE VALL DEL FRESER CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació de l’empresa 
TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 18 EE VALL DEL FRESER. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.19. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, RUTA 19 EE RIPOLL - 
RIPOLL  
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l’empresa CREU 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 
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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 2017-2018 està previst pel proper dia 12 de setembre.  
 
L’alumnat ha sol·licitat la plaça en el servei escolar de transport i els centres escolars han 
lliurat al Consell Comarcal el llistat de l’alumnat usuari del servei. 
 
Els centres escolars han comunicat els horaris corresponents al curs escolar 2017-2018 al 
Consell Comarcal i als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat, tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori, a partir del curs 2014-2015. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018, si bé, 
supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat 
necessària per front a aquesta contractació. 
 
 
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 2017-2018, 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 2017-2018, en cap cas modifica els 
termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als preus unitaris, expedicions, 
rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la prestació del servei per al proper curs.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació, en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el detall de l’execució de la Ruta 19 EE RIPOLL - RIPOLL, per al curs 
2017-2018, que 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]

EE RIPOLL - RIPOLL CURS 2017/2018

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

 
 
Observacions:

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

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

<>
Horaris

8:42

8:50

9:00

9:05

9:10

9:15

16:50

16:55

17:00

17:05

17:18

17:23

16:05

16:10

16:15

16:20

16:32

16:37

Parades Alumnes 

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

Ctra. Ribes (rotonda) Laura Tellado

Cadí,32 (Casellas) Alba Bueno

C. Progrés, 40 2n 2a Raul Gómez /Pol Segura

Roc d'Olzinellas (Hotel La Trobada) Isabel∙la Serra

St. Pere (c. Filadors) David Molina

Escola Ramon Suriñach 6

Roc d'Olzinellas (Hotel La Trobada) Isabel∙la Serra

C. Progrés, 40 2n 2a Raul Gómez /Pol Segura

Cadí,32 (Casellas) Alba Bueno

Ctra. Ribes (rotonda) Laura Tellado

 <10> 

Escola Ramon Suriñach 6

St. Pere (c. Filadors) David Molina

Roc d'Olzinellas (Hotel La Trobada) Isabel∙la Serra

C. Progrés, 40 2n 2a

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

Escola Ramon Suriñach 6

St. Pere (c. Filadors) David Molina

Raul Gómez /Pol Segura

Cadí,32 (Casellas) Alba Bueno

Ctra. Ribes (rotonda) Laura Tellado  
 
  RUTA 19

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANALS TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

TOTAL 17.129,00

DG ( 3%) 513,87

BE ( 2%) 342,58

( PTI ) TOTAL 17.985,45

IVA (10%) 1.798,55

( PTF ) TOTAL 19.784,00

EE RIPOLL - RIPOLL CURS 2017/2018

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Segon.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la quantitat necessària 
per front a aquesta contractació. 
 
Tercer.- Els preus totals previstos a l’apartat primer resten subjectes a les possibles 
modificacions d’alumnes o horaris que es puguin produir a l’inici del curs escolar, així 
com a qualsevol instrucció o resolució del Departament d’Ensenyament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al senyor Xavier Soler Llopis, en representació de 
l’empresa CREU ROJA ESPANYOLA A RIPOLL, concessionària de la Ruta 19 EE 
RIPOLL - RIPOLL. 
 



Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la Intervenció 
i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6.20. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017-2018, 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. 
 
Aquesta ruta ha estat suspesa per manca d’alumnes usuaris durant els 5 cursos següents: 
2012-2013,2013-2014,2014-2015,2015-2016 i 2016-2017. 
 
El Decret de Presidència de 8 de juliol de 2014 estableix els criteris que s’aplicaran per 
determinar la modalitat per al trasllat de l’alumnat -tant de transport obligatori com de 
transport no obligatori-, a partir del curs 2014-15. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les persones, en data 30 de juny de 2017, ha emès la 
proposta referent a l’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-
2018, la qual determina el detall de la ruta i el corresponent preu. 
 
La interventora en data 4 de juliol de 2017, ha emès informe favorable a la proposta 
d’execució contractual del servei de transport escolar per al curs 2017-2018. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’ús d’aquesta ruta per dos alumnes fa que la modalitat idònia per assegurar el seu trasllat 
sigui l’ajut individual de desplaçament previst a la clàusula Segona del Conveni de 
col·laboració subscrit entre el Departament d'Ensenyament de la  Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d'ensenyament. En conseqüència, esdevé necessari suspendre per al curs 2017-
2018 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. Aquesta compensació es preveu per un màxim de cinc anys. 
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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. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en matèria de contractació,  en 
virtut de l’acord de Ple de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 
186, de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Suspendre la Ruta 20 BRUGUERA-RIBES per al curs 2017-18, pels motius 
detallats a la part expositiva. 
 
  RUTA 20

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

BRUGUERA - RIBES CURS 2017/2018

Atès que  la ruta ha estat suspesa durant 5 anys, no correspon cap tipus d'indemnització  
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
El president passa la paraula al gerent que explica que se suspenen les Rutes següents: 
 

- Ruta 4 (Salarsa- Camprodon). Contractista: Bernardino Llongarriu: Motiu: Només 
hi ha 2 nens. 

- Ruta 12 (Toses-Ribes). Contractista: Transports Mir, SA. Motiu: Només hi ha un 
nen de Dòrria. 

- Ruta 15 (Campelles-Ribes). Contractista: Transports Mir SA. Motiu: Només hi ha 
una alumna de secundària i 2 esporàdics de primària. 

- Ruta 20 (Bruguera a Ribes). Contractista: Transports Coll, SA. Motiu: Suspesa des 
de fa cinc cursos. En conseqüència, es deixa de pagar el lucre cessant, perquè han 
passat els 5 anys de suspensió que preveuen els plecs reguladors de la contractació. 

 
La resta de rutes queden pràcticament igual, excepte la Ruta 11 Gombrèn-Ripoll, que hi 
havia hagut queixes, i es desdobla un bus. En sortiran 3 simultàniament. 
 
 
 
 
 



 
6.21. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT, 
HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL 
TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS 
DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL MUNICIPI DE 
CAMPRODON 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida i transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca, per delegació efectuada pels 
ajuntaments. L’única excepció és l’Ajuntament de Camprodon que, per acord adoptat pel 
seu plenari en data 2 de setembre de 2016, va revocar la delegació d’aquesta competència. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 13 de setembre de 2016, va aprovar la 
tramitació de l’expedient de contractació per procediment obert, harmonitzat, amb 
diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de recollida i el transport 
als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el 
municipi de Camprodon, així com el plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques, i l’aprovació de la corresponent despesa. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de setembre de 2016 va dictaminar 
favorablement la mateixa proposta, de la qual se’n va donar compte de manera expressa al 
plenari comarcal, en la seva sessió de data 20 de setembre de 2016. 
 
El corresponent anunci es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea de data 1 
d’octubre de 2016, al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 244, de data 8 d’octubre de 2016 i al 
Butlletí oficial de la província de Girona núm. 199, de data 18 d’octubre de 2016. 
 
En data 24 d’octubre de 2016 es va dictar el Decret de Presidència pel qual es rectificaven 
les errades materials detectades en l’Annex 5 del Plec de clàusules econòmiques 
administratives i se n’ordenava la publicació rectificada. Aquest Decret va ser ratificat per 
acord del Consell de Govern de data 2 de novembre de 2016. 
 
L’esmena es va publicar al Diari oficial de la Unió Europea de data 2 de novembre de 
2016 i al perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
La presentació d’ofertes finalitzava el dia 7 de novembre de 2016. Atesa la presentació 
d’una oferta mitjançant el servei de correus, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, 
corresponent a la documentació administrativa, en data 10 de novembre de 2016. Van 
presentar proposició les empreses següents:  
 

1. UTE Sersall 95 SL – Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL 
2. Ampans Medi Ambient, SL 
3. Cespa, SA 
4. Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
5. Geaser, SL 
6. UTE Urbaser,SA – Vigfa Residus SLU. 
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La Mesa va determinar que la documentació presentada per part de totes les empreses era 
completa i suficient, d’acord amb el Plec regulador del procediment. 
 
En data 14 de novembre de 2016 es va procedir a l'obertura del Sobre 2, proposició 
econòmica i tècnica del procediment d’adjudicació del contracte de referència, en sessió 
pública.  
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació estableix que l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, és el contingut 
del sobre 2, que la proposició econòmica i tècnica s'ha d'ajustar al model que consta com a 
ANNEX 5 OFERTA ECONÒMICA, MILLORES I VEHICLES del plec, i que 
l'ANNEX 5 s'ha de presentar obligatòriament enquadernat, en un document únic i en un 
format que impossibiliti la substitució de qualsevol de les pàgines que l'integren. 
 
L’ANNEX 5 consta de 56 pàgines numerades, essent la portada les pàgines 1 i 2, les 
dades de l’empresa la pàgina 3 i les instruccions per omplir l’oferta econòmica les pàgines 
5 a 9. Els criteris de valoració de les ofertes presentades s’estableixen en la clàusula 16 
dels plecs reguladors de la contractació 

 
2.- La clàusula 17.2 estableix que la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que 
consideri necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà 
sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen 
amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes 
prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
A la vista de les ofertes admeses i dels plecs aprovats, la interventora, la cap de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en data 30 de desembre de 2016, 
emeten un informe sobre la valoració de les ofertes presentades, el qual conclou que cap 
de les ofertes presentades s’adequa als requeriments dels Plecs de clàusules 
administratives particulars reguladores de la licitació, per la qual cosa esdevé necessari 
declarar desert el concurs i elevar l’informe a la Mesa de contractació i a l’òrgan de 
contractació, als efectes pertinents.  
 
En sessió pública celebrada a les 9 hores del dia 17 de gener de 2017, a la sala de Plens de 
la corporació, a la qual han estat convidades totes les empreses licitadores, s’ha procedit a 
llegir els apartats 3 i 4 d’aquest informe i s’ha atorgat als assistents el dret a formular les 
preguntes que consideressin adients sobre el contingut de l’informe, sense que cap d’elles 
fes ús d’aquesta facultat. 
 
La Mesa de contractació, en sessió de data 17 de gener de 2017, ha acceptat  el contingut 
d’aquest informe tècnic. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de gener de 2017, va declarar desert 
aquest procediment, pels motius que s’exposaven en l’informe emès per la interventora, la 
cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en data 30 de 
desembre de 2016. Aquest acord es va notificar a totes les empreses que havien pres part 
en el procediment de contractació. 
 
 



3. Contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en data 17 de gener de 2017, l’empresa 
Fomento de Construcciones i Contratas S.A. (FCC), va presentar en data 1 de febrer de 
2017 -RE 269-, escrit anunciant la interposició de recurs especial de contractació, les 
empreses Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU ho van fer en data 6 de febrer de 2017 –RE 
357-, les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L i Sersall 95, S.L. el van 
presentar en data 7 de febrer de 2017 -RE al Consell Comarcal 510- i l’empresa Compañía 
espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA), ho va fer en data 7 de febrer 
de 2017 -RE 370-. 
 
Amb posterioritat, aquestes quatre empreses van interposar els respectius recursos 
especials en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, que van donar lloc als expedients N-2017-021 (interposat per Fomento de 
Construcciones i Contratas S.A. (FCC), N-2017-022 (interposat per les empreses Urbaser 
S.A. i Vigfa Residus SLU), N-2017-024 (interposat per les empreses Tractaments i 
Serveis Ambientals Vila S.L i Sersall 95, S.L.) i el N-2017-029 (interposat per l’empresa 
Compañía espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA). 
 
Les empreses Ampans Medi Ambient SL i Geaser SL no van interposar recurs especial en 
matèria de contractació, ni cap altre recurs, amb la qual cosa l’exclusió acordada 
mitjançant acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 17 de gener de 2017, 
ha esdevingut ferma i definitiva. 
 
4.- En data 27 d’abril de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 76/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU, contra l’acord que declarava deserta la 
licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de la comarca del 
Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia la suspensió del procediment de 
contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven pendents de 
resolució altres recursos especials interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 8 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 79/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. (FCC), contra l’acord que 
declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de 
la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia la suspensió del 
procediment de contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven 
pendents de resolució altres recursos especials interposats en relació amb el mateix 
expedient. 
 
En data 9 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 80/2017, pel qual desestimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, 
contra l’acord que declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i 
mantenia la suspensió del procediment de contractació, acordada en data 15 de febrer de 
2017, en tant que restaven pendents de resolució altres recursos especials interposats en 
relació amb el mateix expedient. 
 
En data 11 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 82/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, contra 
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l’acord que declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i aixecava la 
suspensió del procediment de contractació acordada pel Tribunal en data 15 de febrer de 
2017. 
 
Totes aquestes 4 resolucions van ser notificades al Consell Comarcal del Ripollès en data 
19 de maig de 2017. 
 
5. En data 5 de juny de 2017, la secretària de la corporació ha emès un informe sobre els 
efectes de les Resolucions dictades pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en 
els quatre recursos especials en matèria de contractació interposats i els seus efectes. 
 
En data 6 de juny de 2017, s’ha emès un informe tècnic, del qual se n’ha donat compte a 
la Mesa de contractació reunida en la mateix data, i que té el contingut literal següent: 
 

Artículo II. “ANTECEDENTS: 

1.1.El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de gener de 2017, va declarar 
desert el procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació 
ordinària, del servei de recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, pels motius 
que s’exposaven en l’informe emès per la interventora, la cap de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en data 30 de desembre de 2016. Aquest 
acord es va notificar a totes les empreses que havien pres part en el procediment de 
contractació. 
 
1.2. Contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en data 17 de gener de 2017, 
l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas S.A. (FCC), va presentar en data 1 de 
febrer de 2017 -RE 269-, escrit anunciant la interposició de recurs especial de 
contractació, les empreses Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU ho van fer en data 6 de 
febrer de 2017 -RE 357-, les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L i Sersall 
95, S.L. el van presentar en data 7 de febrer de 2017 -RE al Consell Comarcal 510- i 
l’empresa Compañía espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA), ho va fer 
en data 7 de febrer de 2017 -RE 370-. 
 
Amb posterioritat, aquestes quatre empreses van interposar els respectius recursos 
especials en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, que van donar lloc als expedients N-2017-021 (interposat per Fomento de 
Construcciones i Contratas S.A. (FCC), N-2017-022 (interposat per les empreses Urbaser 
S.A. i Vigfa Residus SLU), N-2017-024 (interposat per les empreses Tractaments i Serveis 
Ambientals Vila S.L i Sersall 95, S.L.) i el N-2017-029 (interposat per l’empresa 
Compañía Espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA). 
 
1.3. Les empreses Ampans Medi Ambient SL i Geaser SL no van interposar recurs 
especial en matèria de contractació, ni cap altre recurs, amb la qual cosa l’exclusió 
acordada mitjançant acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 17 de 
gener de 2017, ha esdevingut ferma i definitiva. 
 
1.4. En data 27 d’abril de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 76/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 



interposat per Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU, contra l’acord que declarava deserta la 
licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de la comarca del 
Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia la suspensió del procediment de 
contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven pendents de 
resolució altres recursos especials interposats en relació amb el mateix expedient . 
 
En data 8 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 79/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. (FCC), contra el mateix 
acord i mantenia la suspensió del procediment de contractació, acordada en data 15 de 
febrer de 2017, en tant que restaven pendents de resolució altres recursos especials 
interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 9 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 80/2017, pel qual desestimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, 
contra el mateix acord i mantenia la suspensió del procediment de contractació, 
acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven pendents de resolució altres 
recursos especials interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 11 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 82/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, contra 
el mateix i aixecava la suspensió del procediment de contractació acordada pel Tribunal 
en data 15 de febrer de 2017. 
 
Totes aquestes 4 resolucions van ser notificades al Consell Comarcal del Ripollès en data 
19 de maig de 2017. 
 
1.5. En data 5 de juny de 2017, la Secretària accidental de la corporació ha emès un 
informe sobre els efectes jurídics de les Resolucions dictades pel Tribunal de contractes 
del Sector Públic i sobre el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb el contingut d’aquest informe, l’exclusió de les empreses Ampans 
Medi Ambient SL i Geaser SL, d’aquest procediment contractual, ha esdevingut ferma en 
via administrativa i definitiva, en no haver interposat recurs especial en matèria de 
contractació, ni cap altre recurs, contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva 
sessió de 17 de gener de 2017. 
 
Les Resolucions dictades pel Tribunal de Contractes del Sector Públic en els quatre 
recursos especials en matèria de contractació interposats contra l’acord del Consell de 
Govern de 17 de gener de 2017, pel qual es declarava desert el recurs, són directament 
executives. 
 

- La Resolució 80/2017 dictada en data 9 de maig de 2017, pel Tribunal de 
Contractes del Sector Públic, pel qual desestimava el recurs especial en matèria 
de contractació interposat conjuntament per les empreses Tractaments i Serveis 
Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, comporta la confirmació de l’adequació a 
Dret de l’exclusió de la seva oferta, presentada en aquest procediment 
contractual.  
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- Les Resolucions del Tribunal de Contractes del Sector Públic, núm. 76/2017, de 
data 27 d’abril de 2017, núm. 79/2017, de data 8 de maig de 2017 i núm. 82/2017, 
de data 11 de maig de 2017, comporten, de conformitat amb la normativa a la 
qual es fa referència en aquest informe, les conseqüències següents: 

- a) L’aixecament de la suspensió del procediment de contractació, que havia estat 
acordada pel propi Tribunal en data 15 de febrer de 2017. 

- b) L’estimació dels recursos interposats per les empreses Urbaser S.A. i Vigfa 
Residus SLU per una banda, Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. (FCC), 
per l’altra i CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, 
per l’altra. L’estimació d’aquests recursos comporta que s’hagi de revocar 
l’acord impugnat de data 17 de gener de 2017, pel que fa a l’exclusió de les 
ofertes d’aquestes empreses i, per tant, s’han de retrotraure les actuacions al 
moment de la valoració d’aquestes tres ofertes per part de la Mesa de contractació 
i a elevar la seva proposta a consideració de l’òrgan competent per aquesta 
contractació.  

 
1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 

 
Els criteris de valoració establerts als plecs responen al mandat dels municipis delegants 
de prioritzar la rebaixa del preu, així com a la consecució de l’objectiu que fixa el propi 
Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la normativa sectorial d’aplicació, de 
millorar els objectius mínims anuals d’increment de la recollida selectiva previstos com a 
obligació essencial d'aquest contracte (clàusula 2.2). És per això que, dels 95 punts 
totals a assolir, 84 es corresponen a aquestes dues prioritats (clàusula 16.1, 16.2 i 16.3). 
 
Els criteris de valoració de les ofertes presentades s’estableixen en la clàusula 16 dels 
plecs reguladors de la contractació i són els següents: 
 

16.1. Oferta econòmica: fins a 50 punts 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent fórmula 
de valoració econòmica:  
 

P=50*(b/bmax) 
 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida d'un any i l’oferta del licitador per 
a l'execució del servei en un any.  
“bmax”: diferència entre el preu de sortida d'un any i el de l’oferta més 
baixa presentada per a l'execució del servei en un any.  
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  

 
16.2. Millora dels objectius mínims a assolir en la recollida selectiva: fins a 30 
punts 
 
Els licitadors podran oferir la consecució d'uns objectius superiors als mínims 
establerts en la clàusula 2.2 d'aquests plecs o al capítol I, clàusula 5, del PCT.  
 
Aquesta millora s'ha d'oferir per a tots i cadascun dels anys de vigència del 
contracte, inclosa la pròrroga. La millora ha de consistir en increments anuals de 



0,5 punts, 1 punt o 1,5 punts. El licitador cada any pot optar per algun dels tres 
increments proposats. 
 
Els licitadors poden oferir millores al quadre 1, corresponent a Sant Joan de les 
Abadesses i/o al quadre 2, corresponent a tots els municipis de la comarca, 
excepte Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. 
 
L'ANNEX 7 dels plecs conté les taules relatives als descomptes que es faran a 
l'adjudicatari en el moment de la facturació, de conformitat amb el que estableix la 
clàusula 30 dels plecs, en el cas de no assolir els objectius que el licitador hagi 
ofert.  
 
Es valorarà la millora dels percentatges de recollida selectiva de Sant Joan de les 
Abadesses fins a un màxim de 3 punts, i la millora dels percentatges de recollida 
selectiva de la comarca menys els municipis de Sant Joan de les Abadesses i 
Camprodon, fins a un màxim de 27 punts. 
 
16.3. Millora de les campanyes ambientals: fins a 4 punts. 
 
Constitueix una obligació contractual fer campanyes de conscienciació i 
sensibilització ambiental adreçades a la ciutadania, d'acord amb allò que disposa 
el PCT en el capítol XVII, clàusula 4. No obstant això, els licitadors podran 
millorar o incrementar l'aportació econòmica per fer campanyes. 
 
Per cada augment de l'1 %  de  les despeses anuals directes d’execució del 
projecte dedicat a fer campanyes de conscienciació i sensibilització ambiental 
adreçades a la ciutadania, es donarà un punt, fins a un màxim de 4 punts. 
 
 
16.4. Millores addicionals respecte a l’objecte del contracte, sense cap cost 
addicional per al Consell Comarcal: fins a 11 punts.  
 
Els licitadors podran presentar les següents millores addicionals (d’acord amb les 
determinacions del PCT):  
 

a. Prestació del servei de gestió dels compostadors de les Llosses, 
Toses i Campelles durant tota la vigència del contracte. S’atorgarà 
la puntuació d‘1 punt.  

 
b. Millores de l'obra civil i equipaments de la planta de transferència -

que el Consell Comarcal posarà a disposició de l'adjudicatari-, per 
tal de millorar el servei fins a un màxim de 75.000 €, sense l'IVA. 
L'execució d'aquesta obra civil i el subministrament i la instal∙lació 
dels equipaments requeriran la prèvia autorització del Consell 
Comarcal en base a l'informe tècnic que s'emeti sobre la proposta 
de millora presentada.  

  S’atorgarà una puntuació de fins a 5 punts.    
  

L'oferta haurà de detallar l'import que s'ofereix i s'haurà de fer la 
descripció  de les obres o instal∙lacions en què consisteix aquesta 
millora. 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

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

 
c. Subministrament de fins a 3 caixes tancades amb sostre mòbil per a 

emmagatzematge de residus a la planta de transferència (d’acord 
amb les determinacions del PCT). S’atorgarà una puntuació de fins 
a 5 punts.  

 La puntuació es repartirà de la manera següent: 
 - Si s'ofereixen 3 caixes, s'atorgaran 5 punts 
 - Si s'ofereixen 2 caixes, s'atorgaran 3 punts, 
 - Si s'ofereix 1 caixa, s'atorgarà 1,5 punts. 

 
Per a la valoració d'aquestes millores és indispensable complimentar els corresponents 
apartats de l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, del plec. 
 
En cas que l'empresa que resulti adjudicatària del contracte ofereixi les millores previstes 
als apartats b) i c) de la clàusula 16.4, el Consell Comarcal aixecarà la corresponent 
acta de recepció de l'obra i l'equipament ofert, des del punt de vista tècnic i econòmic. Si 
l'acta acredita l'existència de diferències a la baixa a nivell econòmic o de qualitat de 
l'obra i/o equipaments respecte a l'oferta presentada, es requerirà l'empresa per esmenar 
aquestes deficiències fins que es doni total compliment a l'oferta.   
 
Atès que l'oferta constitueix una obligació essencial d'aquest contracte, en cas que 
persistís l'incompliment es pot instar el procediment de resolució del contracte. 
 
 

2. VALORACIÓ DE LES OFERTES ADMESES 



 

 

CONCURS DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL 
MUNICIPI DE CAMPRODON, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 

EMPRESA 

OFERTES 

OFERTA 
ECONÒMICA     

(iva inclòs) 

OBJECTIUS SELECTIVA 

CAMPANYA 
COMUNICACIÓ 

MILLORA A MILLORA B  
MILLORA C    

(NOMBRE DE 
CAIXES) 

SANT JOAN 
RESTA COMARCA 
(menys Camprodon) 

EUROS PUNTS  MILLORA SELECTIVA % MILLORA  
SI/NO SERVEI 

COMPOSTADORS 
 EUROS 

NOMBRE DE 
CAIXES 

1 
UTE SERSALL 95 SL -
TRACTAMENTS I SERVEIS 
AMBIENTALS VILA SL 

1.347.925,20 6 6 4 SI 75000 3 

2 AMPANS MEDI AMBIENT SL 1.420.545,25 4 6 2 SI 75000 3 

3 CESPA SA 1.379.228,79 6 6 1 SI 75000 3 

4 
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA 

1.410.781,91 6 6 1 SI 75000 3 

5 GEASER SL 1.537.679,27 6 6 4 SI 75000 3 

6 UTE URBASER SA - VIGFA 
RESIDUS SLU 

1.349.763,44 6 6 0 SI 75000 3 

PREU DE SORTIDA 1.567.305,43 
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3. CONCLUSIÓ: 
 

En execució de les Resolucions dictades pel Tribunal de Contractes del Sector 
Públic, en els 4 recursos especials en matèria de contractació interposats contra 
l’acord del Consell de Govern de data 17 de gener de 2017, pel qual es declarava 
desert el procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària, del servei de recollida i el transport als gestors autoritzats 
dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de 
Camprodon, a les quals s’ha fet referència en aquest informe, s’ha procedit a 
efectuar la valoració de les tres ofertes admeses, de conformitat amb els criteris de 
valoració que contenen els plecs, amb el resultat següent: 
 

- UTE .Urbaser SA-Vigfa Residus SLU        91 punts 
- CESPA       85,23 punts 
- Fomento de Construcciones y Contratas SA  77,98 punts 

 
Es proposa donar compte d’aquest informe a la Mesa de contractació i, si escau, 
elevar-lo a l’òrgan de contractació competent, per a la seva aprovació. 
 
Ripoll, 6 de juny de 2017//Montserrat Miarons i Serra, interventora//Elisabet 
Muntadas i Castellà, Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat// Marta Arxé i 
Llagostera, Secretària accidental” 
 
El Consell de Govern en la seva sessió de data 6 de juny de 2017 ha acordat  
admetre l'oferta presentada per les empreses Urbaser,SA – Vigfa Residus SLU, que 
s’han compromès a constituir una UTE i requerir-les, en haver estat la seva oferta 
la que ha obtingut una major puntuació, per tal que, d’acord amb allò que disposa 
l’article 151.2 del TRLCSP, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des 
de l’endemà de la notificació de l’acord, presenti a la secretaria del Consell 
Comarcal del Ripollès, la documentació requerida i que es detalla en el propi 
acord, tot fent advertiment que, en cas que no es doni compliment al 
requeriment en temps i forma, s’entendrà que han retirat la seva oferta. 
 
Aquest acord també revoca el contingut de l’acord adoptat pel Consell de Govern 
de data 17 de gener de 2017, pel que fa a l’exclusió de les ofertes presentades per 
les empreses Urbaser, S.A i Vigfa Residus, SLU, CESPA i Fomento de 
Construcciones i Contratas, S.A., en execució de les Resolucions del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic núms. 76/2017, de data 27 d’abril de 2017, 
79/2017, de data 8 de maig de 2017 i 82/2017, de data 11 de maig de 2017, 
respectivament i ratifica l’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 
data 17 de gener de 2017, pel que fa a l’exclusió de les empreses Tractaments i 
Serveis Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, en execució de la Resolució del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic núm. 80/2017, de data 9 de maig 
de 2017. 
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Aquest acord, del qual se n’ha donat compte de manera expressa al Consell 
d’Alcaldes i al Ple celebrats en data 20 de juny de 2017, ha estat notificat a totes les 
empreses licitadores. 
 
Les empreses Urbaser, S.A i Vigfa Residus van ser notificades en data 15 de juny 
de 2017, per tal que presentessin la documentació requerida, la qual cosa han fet 
dins del termini legalment atorgat a l'efecte. 
 
En data 4 de juliol de 2017, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en considerar 
suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat proposta 
d'adjudicació a favor de la UTE URBASER, S.A. i VIGFA RESIDUS SLU. 
 
A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (TRLCSP) per a procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- L’article 151 del TRLCSP determina que l’òrgan de contractació classificarà, 
per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades 
desproporcionades o anormals. Per realitzar aquesta classificació atendrà als 
criteris d’adjudicació assenyalats en els plecs o en l’anunci, podent sol·licitar a tal 
efecte tots els informes tècnics que estimi pertinents. 
 
L’òrgan de contractació haurà de requerir el licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa a fi que, dins del termini dels 10 dies hàbils 
següents, a comptar a partir del dia següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment per tal que presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o 
per a què autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació 
d’aquests extrems, disposi efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a 
adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 64.2 , i a constituir la 
garantia definitiva que sigui procedent. 
 
En cas que dins el termini assenyalat no es doni efectiu compliment al requeriment, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i s’haurà de requerir al licitador 
següent, a fi que aporti la mateixa documentació, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en els cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació. 
 
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, 
simultàniament, es publicarà al perfil del contractant. La notificació haurà de 
contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o 
candidat descartat, interposar, de conformitat amb l’article 40 del mateix text legal, 



 84 

recurs degudament fonamentat contra l’adjudicació. La notificació s’haurà de fer 
per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la recepció per part del 
destinatari. 
 
Els contractes que formalitzin les administracions públiques s’hauran de 
formalitzar en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions 
de la licitació. De conformitat amb l’article 156.3 del TRLCSP, si el contracte és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, com és el cas que ens 
ocupa, la formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin 15 dies 
hàbils des que es trameti la notificació de l’adjudicació als licitadors i 
candidats. 
 
L’òrgan de contractació requerirà l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte 
en un termini no superior a cinc dies, a comptar des del dia següent a aquell 
en què hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut en termini al qual s’ha 
fet referència en el paràgraf anterior i sempre que no s’hagi interposat algun recurs 
que comporti la suspensió de la formalització del contracte. Es procedirà de la 
mateixa manera quan l’òrgan competent per a la resolució del recurs  hagués 
aixecat la suspensió. 
 
Si no es formalitza el contracte en els termini establerts, l’administració podrà 
confiscar la garantia. 
 
El contracte no es podrà executar si no s’ha formalitzat prèviament. 
 
De conformitat amb l’article 154. 1, la formalització del contracte s’haurà de 
publicar en el perfil del contractant. La publicació haurà d’incloure, com a 
mínim, les mateixes dades que s’inclouen en l’anunci de l’adjudicació. La 
publicació del contracte s’haurà de fer en el termini màxim de 48 dies, a comptar 
des de la data de la seva formalització. 
 
La formalització d’aquest contracte, a més, s’haurà de publicar al butlletí oficial 
de la província i, pel fet de tractar-se d’un contracte sotmès a regulació 
harmonitzada, s’haurà de trametre la publicació al Diari oficial de la unió 
Europea i al Butlletí oficial de l’Estat, en el termini màxim de 48 dies. 
 
 
II.- De conformitat amb l’article 40 del TRLCSP, els acords d’adjudicació dels 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, poden ser objecte de recurs especial 
en matèria de contractació, previ a la interposició del recurs contenciós 
administratiu. Aquest recurs té caràcter potestatiu.  
 
El termini per a la interposició d’aquest recurs és de 15 dies hàbils a comptar des 
del següent a aquell en què es remeti la notificació de l’acte impugnat. La 
interposició produirà la suspensió de la tramitació de l’expedient de contractació. 
 
La interposició del recurs especial en matèria de contractació requereix l’anunci 
previ, mitjançant escrit especificant l’acte del procediment que serà objecte del 
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mateix. Aquest anunci previ s’ha de presentar davant de l’òrgan de contractació 
dins del termini de 15 dies hàbils atorgat per a la interposició del recurs especial en 
matèria de contractació. 
 
La presentació de l’escrit d’interposició del recurs s’haurà de fer necessàriament en 
el registre de l’òrgan  de contractació o en el de l’òrgan competent per a la 
resolució del recurs. L’escrit d’interposició haurà de tenir el contingut i s’hi hauran 
d’adjuntar els documents que detalla l’article 44.4 del TRLCSP. En l’àmbit de 
Catalunya l’òrgan competent a l’efecte de la resolució dels recursos especials en 
matèria de contractació és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 45 del TRLCSP, si l’acte recorregut és el 
d’adjudicació, quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de contractació.  
 
 
III.- Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de Govern 
per delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP 
de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Adjudicar a la UTE URBASER S.A. i VIGFA RESIDUS SLU, anomenada 
abreujadament UTE Ripollès, el contracte del servei de recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el 
municipi de Camprodon, mitjançant per procediment obert, harmonitzat, amb 
diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, pel preu de 1.227.057,67 €, 
resultant un import total de 1.349.763,44 €/any (UN MILIÓ TRES-CENTS 
QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS), IVA inclòs, de conformitat amb el plec de 
clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2017.21.1621.22799 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà 
transcorreguts 15 dies hàbils des de la data de la tramesa de  la notificació de 
l’adjudicació als licitadors. 
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la 
pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ccripolles.cat.  
 
Cinquè.- Publicar la formalització del contracte, en el termini màxim de 48 dies a 
comptar des de la data de la formalització del mateix, en el perfil del contractant, al 
butlletí oficial de la província i, pel fet de tractar-se d’un contracte sotmès a 
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regulació harmonitzada, al Diari oficial de la unió Europea i al Butlletí oficial de 
l’Estat. 
 
Sisè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
6.22. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE BESTRETA A L’AJUNTAMENT 
DE GOMBRÈN, DINS EL PLA PER A OPERACIONS DE TRESORERIA 
PER ALS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 1.000 HABITANTS DEL 
RIPOLLÈS 2017  
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès celebrat en data 16 de maig de 2017 va 
aprovar el Pla per a "Operacions de tresoreria per als Ajuntaments de menys de 
1.000 habitants del Ripollès 2017", consistent en l'atorgament de crèdits a curt 
termini per als ajuntaments de menys de 1.000 habitants de l’àmbit territorial del 
Ripollès, així com el corresponent conveni. 
 
Aquest Pla per a "Operacions de tresoreria per als ajuntaments de menys de 1.000 
habitants del Ripollès 2017", s’instrumenta sota la forma de bestreta extraordinària 
a compte de la recaptació del 2017, i serà vigent durant el present exercici.  Aquest 
Pla es dota amb 250.000 EUR i cada ajuntament que compleixi els requisits per 
acollir-s’hi, podrà sol·licitar fins a 30.000 €. 
 
Les sol·licituds de crèdit es podien realitzar durant els 15 dies següents a la 
publicació del corresponent anunci al BOP.  Transcorregut aquest període, i atès 
que en data 22/06/2017 l’Ajuntament de Gombrèn va presentar una sol·licitud de 
bestreta extraordinària per import de 19.000€. 
 
Vist que l’Ajuntament de Gombrèn no té cap mena de deute vençut, que sigui 
líquid i exigible, amb el Consell Comarcal del Ripollès.  
 
Vist l’informe emès en data 4 de juliol de 2017 per la intervenció.  
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer.- Atorgar una bestreta extraordinària a compte de la recaptació del 2017 per 
import de 19.000€ a l’Ajuntament de Gombrèn, dins del Pla per a "Operacions de 
tresoreria per als Ajuntaments de menys de 1.000 habitants del Ripollès 2017". 
 
Segon.- El reintegrament del préstec es farà, com a molt tard, el 31 de desembre de 
2017 mitjançant compensació amb el resultat de la liquidació de la recaptació de 
l’exercici 2017.  En aquest sentit, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès transferirà directament al Consell Comarcal del Ripollès l’import 
corresponent al crèdit concedit. 
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Tercer.- L’Ajuntament de Gombrèn serà el responsable de comunicar l’operació de 
crèdit a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat 
Espanyol. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Gombrèn. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès, de tal manera que pugui efectuar la compensació corresponent abans de la 
data indicada. 
 
Sisè.- Donar trasllat de l’acord a la Intervenció i la Tresoreria del consell comarcal 
als efectes del seu compliment. 
 
 
6.23. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPDEVÀNOL PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA COMARCAL 
DE MÚSICA 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Campdevànol per al finançament de l’Escola Comarcal de 
Música; 
 
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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Campdevànol per 
al finançament de l’Escola Comarcal de Música, el qual  és del contingut literal 
següent: 
 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L'AJUNTAMENT DE 
CAMPDEVÀNOL PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA 
 
Campdevànol,  ... de juliol de 2017 
 
R E U N I T S: 
 
D’una banda, l’Il∙lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 
Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 
comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 
Govern de la corporació, de data 4 de juliol de 2017, assistit per la secretària accidental de la 
corporació i de l’altra,  
 
La senyora DOLORS COSTA MARTÍNEZ, primera tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Campdevànol, qui actua en representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b de la Llei 
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7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
expressament facultada per aquest acte per acord de ............................ de data ........................., 
assistida per.........................................., 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per formalitzar 
aquest conveni i, 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- La Resolució de data 2 de setembre de 2010 de la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el Consell 
Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, Codi 17009059.   
 
II.- L’Ajuntament de Campdevànol està interessat en finançar els cursos d'iniciació a la música, 
adreçats als alumnes de P4 i P5 que optin per aquest servei, a fi de garantir l'accés de tots els 
estudiants del municipi a uns coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment 
de la seva formació musical.  
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Campdevànol preveu fer una aportació trimestral a favor del Consell 
Comarcal, per l'import que es fixa en aquest conveni, pel nombre d'alumnes usuaris del servei, durant 
el curs 2017-18. 
 
Així mateix, l'Ajuntament de Campdevànol ofereix unes aules de l’escola on s’imparteix l’educació 
infantil, per realitzar-hi els cursos de l'Escola Comarcal de Música al municipi. 
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni   
 
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès per 
part de l'Ajuntament de Campdevànol, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants a uns coneixements 
musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva formació musical, per una 
banda, i a la gestió del servei de l’escola de música per part del Consell Comarcal, per l'altra. 
 
Segon.  Obligacions de les parts. 
 
2.1. L'Ajuntament de Campdevànol assumirà trimestralment l'import fixat en aquest conveni per al 
finançament de l’Escola Comarcal de Música.   
 
A tal efecte, l'Ajuntament de Campdevànol transferirà al Consell Comarcal l'import que resulti de la 
liquidació trimestral dels cursos de formació inicial (P4 i P5), a raó de 19 €/alumne/a per mes. 
 
El pagament s'efectuarà, com a màxim, durant el 2 mesos següents a les corresponents liquidacions 
trimestrals que emetrà el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
2.2. El Consell Comarcal del Ripollès té les següents obligacions: 
   

- Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat de l'Escola Comarcal de 
Música. A tal efecte, els professors de l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran a l’escola 
Pirineu per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a l'alumnat de P4 i P5. 

- Muntar, amb caràcter preferent, els grups en funció d'una ràtio mínima de 6 alumnes i màxima 
de 10 alumnes. 

- Intentar separar, sempre que la quantitat d'alumnes ho permeti, els grups de P4 i P5. 
- Prestar una hora setmanal de servei per grup, en horari extraescolar. 
- Fer la previsió del cost total del servei a l'inici de cada curs escolar de conformitat amb el 

nombre d'alumnes usuaris i l'aplicació de l’import alumne/a per mes que es fixa en aquest 
conveni i a comunicar-lo a l'Ajuntament de Campdevànol. 

- Comunicar a l'Ajuntament l'import que resulti de la liquidació trimestral d'aquests cursos. 
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Tercer. Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent durant el curs 2017-18. 
 
Quart. Formes d'extinció 
 
Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

1. Per comú acord de les parts 
2. Per incompliment d'alguna de les parts subscrivents de les obligacions que es deriven d'aquest 

conveni. 
3. Per qualsevol de les causes legalment establertes. 

 
 
Cinquè. Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable. 
 
Aquest document és un conveni interadministratiu de caràcter voluntari i base negocial realitzat sobre 
la base de l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
En conseqüència, la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó subjectiva i per tant 
el règim jurídic aplicable serà el dret administratiu, de manera que davant de qualsevol divergència en 
la seva aplicació i/o interpretació serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la 
seva  resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia del conveni. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
6.24. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIBES 
DE FRESER PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA COMARCAL DE 
MÚSICA 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Ribes de Freser per al finançament de l’Escola Comarcal de 
Música; 
 
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, 
 



 90 

El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Ribes de Freser 
per al finançament de l’Escola Comarcal de Música, el qual  és del contingut literal 
següent: 
 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L'AJUNTAMENT DE RIBES 
DE FRESER PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA 
 
Ribes de Freser,  ... de juliol de 2017 
 
R E U N I T S: 
 
D’una banda, l’Il∙lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 
Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 
comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 
Govern de la corporació, de data 4 de juliol de 2017, assistit per la secretària accidental de la 
corporació i de l’altra,  
 
L’Il∙lustríssim Senyor MARC PRAT I ARREY, alcalde de l’Ajuntament de Ribes de Freser, en exercici 
de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura 
del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit per la secretària 
de la corporació, senyora Raquel Costa i Iglesias. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per formalitzar 
aquest conveni i, 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- La Resolució de data 2 de setembre de 2010 de la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el Consell 
Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, Codi 17009059.   
 
II.- L’Ajuntament de Ribes de Freser està interessat en finançar els cursos d'iniciació a la música, 
adreçats als alumnes de P4 i P5 que optin per aquest servei, a fi de garantir l'accés de tots els 
estudiants del municipi a uns coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment 
de la seva formació musical.  
 
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Ribes de Freser preveu fer una aportació trimestral a favor del Consell 
Comarcal, per l'import que es fixa en aquest conveni pel nombre d'alumnes usuaris del servei, durant el 
curs 2017-18. 
 
Així mateix, l'Ajuntament de Ribes de Freser ofereix uns espais del Casal de Cultura, ubicat al carrer 
Eres 6, per realitzar-hi els cursos que imparteix l'Escola Comarcal de Música al municipi. 
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni   
 
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès per 
part de l'Ajuntament de Ribes de Freser, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants a uns 
coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva formació musical, 
per una banda, i a la gestió del servei de l’escola de música per part del Consell Comarcal, per l'altra. 
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Segon.  Obligacions de les parts. 
 
2.1. L'Ajuntament de Ribes de Freser assumirà trimestralment l'import fixat en aquest conveni per al 
finançament de l’Escola Comarcal de Música.   
 
A tal efecte, l'Ajuntament de Ribes de Freser transferirà al Consell Comarcal l'import que resulti de la 
liquidació trimestral dels cursos de formació inicial (P4 i P5), a raó de 19 €/alumne/a per mes. 
 
El pagament s'efectuarà, com a màxim, durant el 2 mesos següents a les corresponents liquidacions 
trimestrals que emetrà el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
2.2. El Consell Comarcal del Ripollès té les següents obligacions: 
   

- Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat l'Escola Comarcal de 
Música. A tal efecte, els professors de l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran al centre 
escolar Mare de Déu de Núria per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a l'alumnat de 
P4 i P5 i a la seu de l'Escola Comarcal de Música del municipi de Ribes de Freser, per dur-hi 
a terme la resta de cursos que imparteix l'Escola Comarcal de Música al municipi. 

- Muntar els grups en funció, amb caràcter preferent, d'una ràtio mínima de 6 alumnes i màxima 
de 10 alumnes. 

- Intentar separar, sempre que la quantitat d'alumnes ho permeti, els grups de P4 i P5. 
- Prestar una hora setmanal de servei per grup, en horari extraescolar. 
- Fer la previsió del cost total del servei a l'inici de cada curs escolar de conformitat amb el 

nombre d'alumnes usuaris i l'aplicació de l’import per alumne/a per mes que fixa aquest 
conveni i a comunicar-lo a l'Ajuntament de Ribes de Freser. 

- Comunicar a l'Ajuntament l'import que resulti de la liquidació trimestral d'aquests cursos. 
 
Tercer. Vigència 
 
Aquest curs serà vigent durant el curs 2017-18. 
 
Quart. Formes d'extinció 
 
Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

4. Per comú acord de les parts 
5. Per incompliment d'alguna de les parts subscrivents de les obligacions que es deriven d'aquest 

conveni. 
6. Per qualsevol de les causes legalment establertes. 

 
Cinquè. Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable. 
 
Aquest document és un conveni interadministratiu de caràcter voluntari i base negocial realitzat sobre 
la base de l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
En conseqüència, la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó subjectiva i per tant 
el règim jurídic aplicable serà el dret administratiu, de manera que davant de qualsevol divergència en 
la seva aplicació i/o interpretació serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la 
seva  resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser, a l’efecte 
corresponent. 
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Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia del conveni. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
6.25. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN DE LES ABADESSES PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA 
COMARCAL DE MÚSICA 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per al finançament de l’Escola 
Comarcal de Música; 
 
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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per al finançament de l’Escola Comarcal de Música, el qual  és del 
contingut literal següent: 
 
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L'AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN DE LES ABADESSES PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA COMARCAL DE 
MÚSICA 
 
Sant Joan de les Abadesses, ... de juliol de 2017 
 
R E U N I T S: 
 
D’una part, l'Il∙lustríssim senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 
Ripollès, actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en 
virtut de l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de data 4 
de juliol de 2017,  assistit per la secretària de la corporació i de l’altra,  
 
L'Il∙lustríssim senyor RAMON ROQUÉ I RIU, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses,  qui actua en representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
assistit per la secretària de la Corporació, senyora Raquel Costa i Iglesias. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per formalitzar 
aquest conveni i, 
  
 
M A N I F E S T E N: 
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I.- La Resolució de data 2 de setembre de 2010 de la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el Consell 
Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, Codi 17009059.   
 
II.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està interessat en finançar els cursos d'iniciació a la 
música, adreçats als alumnes de P4 i P5 que optin per aquest servei, a fi de garantir l'accés de tots els 
estudiants del municipi a uns coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment 
de la seva formació musical.  
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses preveu fer una aportació trimestral a favor del 
Consell Comarcal, per l'import que es fixa en aquest conveni, pel nombre d'alumnes usuaris del servei, 
durant el curs 2017-18.  
 
Així mateix, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ofereix els baixos de l'edifici ubicat a la Pujada 
de les Monges 6, per realitzar-hi els cursos que imparteix l'Escola Comarcal de Música al municipi. 
 
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni   
 
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès per 
part de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants a uns 
coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva formació musical, 
per una banda, i a la gestió del servei de l’escola de música per part del Consell Comarcal, per l'altra. 
 
Segon.  Obligacions de les parts. 
 
2.1. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses assumirà trimestralment l'import fixat en aquest 
conveni per al finançament de l’Escola Comarcal de Música.   
 
A tal efecte, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses transferirà al Consell Comarcal l'import que 
resulti de la liquidació trimestral dels cursos de formació inicial (P4 i P5), a raó de 19 €/alumne/a per 
mes. 
 
El pagament s'efectuarà, com a màxim, durant el 2 mesos següents a les corresponents liquidacions 
trimestrals que emetrà el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
2.2. El Consell Comarcal del Ripollès té les següents obligacions: 
   

- Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat l'Escola Comarcal de 
Música. A tal efecte, els professors de l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran a la seu 
del centre escolar del municipi per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a l'alumnat de 
P4 i P5 i a la seu de l'Escola Comarcal de Música del municipi de Sant Joan de les Abadesses, 
per dur-hi a terme la resta de cursos que imparteix l'Escola Comarcal de Música al municipi.   

- Muntar els grups en funció, amb caràcter preferent,  d'una ràtio mínima de 6 alumnes i 
màxima de 10 alumnes. 

- Intentar separar, sempre que la quantitat d'alumnes ho permeti, els grups de P4 i P5. 
- Prestar una hora setmanal de servei per grup, en horari extraescolar. 
- Fer la previsió del cost total del servei a l'inici de cada curs escolar de conformitat amb el 

nombre d'alumnes usuaris i l'aplicació de l’import alumne/a per mes que es fixa en aquest 
conveni i a comunicar-lo a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

- Comunicar a l'Ajuntament l'import que resulti de la liquidació trimestral  d'aquests cursos. 
 
Tercer. Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent durant el curs 2017-18 
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Quart. Formes d'extinció 
 
Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

7. Per comú acord de les parts 
8. Per incompliment d'alguna de les parts subscrivents de les obligacions que es deriven d'aquest 

conveni. 
9. Per qualsevol de les causes legalment establertes. 

 
Cinquè. Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable. 
 
Aquest document és un conveni interadministratiu de caràcter voluntari i base negocial realitzat sobre 
la base de l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
En conseqüència, la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó subjectiva i per tant 
el règim jurídic aplicable serà el dret administratiu, de manera que davant de qualsevol divergència en 
la seva aplicació i/o interpretació serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la 
seva  resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia del conveni. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
6.26. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL 
PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Ripoll per al finançament de l’Escola Comarcal de Música; 
 
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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Ripoll per al 
finançament de l’Escola Comarcal de Música, el qual  és del contingut literal 
següent: 
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“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L'AJUNTAMENT DE 
RIPOLL PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA 
 
Ripoll, .... de juliol de 2017 
 
R E U N I T S: 
 
D’una part, l'Il∙lustríssim senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 
Ripollès, actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en 
virtut de l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de data 4 
de juliol de 2017,  assistit per la secretària de la corporació i de l’altra,  
 
L'Il∙lustríssim senyor JORDI MUNELL I GARCÍA, alcalde-president de l’Ajuntament de Ripoll,  qui 
actua en representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, facultat per a signar aquest 
document segons Acord de la Junta de Govern Local de data .... de ...... de 2017, assistit pel secretari de 
la Corporació. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per formalitzar el 
present conveni i, 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- La Resolució de data 2 de setembre de 2010 de la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el Consell 
Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, Codi 17009059.   
 
II.- L’Ajuntament de Ripoll està interessat en finançar els cursos d'iniciació a la música, adreçats als 
alumnes de P4 i P5 que optin per aquest servei, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants del 
municipi a uns coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva 
formació musical.  
 
A tal efecte, l’Ajuntament de Ripoll preveu fer una aportació trimestral a favor del Consell Comarcal, 
per l'import que es fixa en aquest conveni pel nombre d'alumnes usuaris del servei, durant el curs 2017-
18. 
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
Primer.- Objecte del conveni   
 
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès per 
part de l'Ajuntament de Ripoll, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants a uns coneixements 
musicals bàsics i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva formació musical, per una 
banda, i a la gestió del servei de l’escola de música per part del Consell Comarcal, per l'altra. 
 
Segon.  Obligacions de les parts. 
 
2.1. L'Ajuntament de Ripoll assumirà trimestralment l'import fixat en aquest conveni per al finançament 
de l’Escola Comarcal de Música.   
 
A tal efecte, l'Ajuntament de Ripoll transferirà al Consell Comarcal l'import que resulti de la liquidació 
trimestral dels cursos de formació inicial (P4 i P5), a raó de 19 €/alumne/a per mes. 
 
El pagament s'efectuarà, com a màxim, durant el 2 mesos següents a les corresponents liquidacions 
trimestrals que emetrà el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
2.2. El Consell Comarcal del Ripollès té les següents obligacions: 
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- Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat l'Escola Comarcal de Música. A tal 
efecte, els professors de l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran als diferents centres escolars del 
municipi per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a l'alumnat de P4 i P5. 
- Muntar, amb caràcter preferent, els grups en funció d'una ràtio mínima de 6 alumnes i màxima de 10 
alumnes. 
- Intentar separar, sempre que la quantitat d'alumnes ho permeti, els grups de P4 i P5. 
- Prestar una hora setmanal de servei per grup. 
- Fer la previsió del cost total del servei a l'inici de cada curs escolar de conformitat amb el nombre 
d'alumnes usuaris i l'aplicació de l’import alumne/a per mes que es fixa en aquest conveni i a 
comunicar-lo a l'Ajuntament de Ripoll. 
- Comunicar a l'Ajuntament l'import que resulti de la liquidació trimestral d'aquests cursos. 
 
Tercer. Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent durant el curs 2017-18. 
 
Quart. Formes d'extinció 
 
Les causes de resolució d'aquest conveni seran: 
 

- Per comú acord de les parts 
- Per incompliment d'alguna de les parts subscrivents de les obligacions que es deriven d'aquest 

conveni. 
- Per qualsevol de les causes legalment establertes. 

 
Cinquè. Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable. 
 
Aquest document és un conveni interadministratiu de caràcter voluntari i base negocial realitzat sobre 
la base de l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
En conseqüència la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó subjectiva i per tant 
el règim jurídic aplicable serà el dret administratiu, de manera que davant de qualsevol divergència en 
la seva aplicació i/o interpretació serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la 
seva  resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s’esmenten a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia del conveni. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
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Decret de 29.05.17 Declarar el projecte de Brigades Joves de l’Ajuntament de 
Camprodon i aprovar les seves bases. 

Decret de 09.06.17 Modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017. 
Decret de 12.06.17 Contracte menor de subministrament de contenidors de selectiva 

per al servei públic de recollida de residus a la comarca del 
Ripollès. 

Decret de 13.06.17 Incoació de la tramitació de l’expedient de la primera Trobada 
Comarcal de Gent Gran del Ripollès, que serà el dia 29 de juny 
de 2017 a la Vall de Núria. 

Decret de 13.06.17 Concedir els ajuts de desplaçament als alumnes que es 
relacionen. 

Decret de 19.06.17 Contracte menor de subministrament i instal·lació de la 
climatització dels edificis de control de les depuradores de 
Camprodon i Ribes de Freser. 

Decret de 19.06.17 Contractar en règim laboral temporal, en la modalitat d’obra i 
servei al personal que es relaciona, per portar a terme el projecte 
de Brigades Joves de l’Ajuntament de Campdevànol. 

Decret de 23.06.17 Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, en el marc de la 
Resolució TES/858/2017, de 19 d’abril, per la qual es fa pública 
la convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i 
preparació per a la reutilització de residus municipals, per dur a 
terme les actuacions consistents en l’elaboració d’un Pla Local 
de Prevenció (PLP) i l’elaboració de l’Estudi de Pagament per 
Generació (PxG) i la seva implantació al municipi de Sant Joan 
de les Abadesses.  

Decret de 23.06.17 Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, en el marc de la 
Resolució TES/860/2017, de 19 d’abril, per la qual es fa pública 
la convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, 
l’atorgament d’una subvenció per dur a terme les actuacions 
previstes a la Memòria Tècnica per a la millora de la recollida 
selectiva de la matèria orgànica al Ripollès. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 18.05.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació de la 

climatització dels edificis de control de les EDAR’s de 
Camprodon i Ribes de Freser. 

Resolució de 08.06.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació de les 
obres de reubicació dels quadres elèctrics de la depuradora de 
Vall de Núria. 

Resolució de 09.06.2017 Pròrroga de 6 mesos del contracte de concessió del servei 
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públic d’explotació, conservació i manteniment de sistemes 
de sanejament de la comarca del Ripollès. 

Resolució de 09.06.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de modificació de 
l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de l’ensenyament a 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

Resolució de 09.06.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació del servei 
de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

Resolució de 19.06.2017 Atorgar a la titular del Mas de les Coromines del municipi de 
Campdevànol, un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna. 

Resolució de 19.06.2017 Atorgar a la titular del Mas Torrents del municipi de Ripoll, 
un permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna. 

Resolució de 16.06.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la 
Urbanització “La Devesa”, a l’Ajuntament de Campelles. 

Resolució de 16.06.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de la 
Urbanització “La Devesa”, atorgat a l’Ajuntament de 
Campelles. 

Resolució de 16.06.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEE 
Dr. Ramon Surinyach, a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 16.06.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del CEE 
Dr. Ramon Surinyach, atorgat a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram al titular de la Casa Nova de la Carola, 
del municipi de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram al titular del alberg Pic de l’Âliga, del 
municipi de Queralbs, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram a la gestoria Bartrina i Carbó i 
Associats, SL, del municipi de Sant Joan de les Abadesses, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram  a la Comunitat de Propietaris del C. 
Indústria, 32 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 20.06.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de juny, amb 
efectes del dia 26 de juny per import de 91.451,43 €. 

Resolució de 22.06.2017 Autoritzar, disposar la despesa i ordenar el pagament de les 
factures contingudes en la relació F/2017/23 d’import 
18.402,62 € i que conté 40 factures. 

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


