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cOnseLL cOmArcAL deL riPOLLÈs 

Anunci d’exposició pública de la modificació d’un preu públic 

Aprovada la modificació del preu públic per a la prestació del servei de confecció de nòmines i assessorament laboral als 
ajuntaments de la comarca del ripollès i altres entitats que ho sol·licitin, l’expedient tramitat s’exposa al públic en el tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal del ripollès, durant 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que els persones interessades puguin examinar-lo i presentar, si cal, les 
reclamacions i suggeriments que considerin adients.

el preu públic per a la prestació del servei de confecció de nòmines als municipis i altres entitats de la comarca del ripollès 
que ho sol·licitin és de 15,00 €/treballador-a/mes.

en relació a la resta de serveis d’assessorament laboral i recursos humans als municipis i altres entitats de la comarca del 
ripollès que ho sol·licitin, s’estableixen els següents preus:

COnCePTe Preu
PÚBLIC

unITArI
Per incorporació de dades a l’aplicatiu de nòmines del CCr (únic). 15 €
Per confecció mensual de nòmina i butlletí de cotització en període reglamentari (L00-L13). 15 €
Per confecció de nòmines d’endarreriments i liquidacions complementàries 15 €
Per la resolució de més de dues consultes mensuals que impliquin la consulta de textos legals, i es realitzin per 
telèfon, correu electrònic o altre mitjà. 30 €

Per l’emissió d’informes en matèries relacionades amb els rrHH i l’assessorament laboral. 45 €/hora
Altes, variacions, liquidacions de treballadors fora de termini. Penalització article 5è b). 30 €
modificació de nòmines calculades i enviades, per causes no imputables al Consell Comarcal (excepte en casos 
de malaltia o accident). 15 €

Per la redacció de bases de selecció de personal de caràcter temporal per cada plaça o lloc de treball. 150 €
Per la redacció de bases de selecció de personal corresponent a l’oferta pública d’ocupació, per cada plaça o 
lloc de treball. 300 €

Suport en els processos de selecció convocats per altres entitats (assistència en la recollida d’instàncies i com-
provació de requisits previstos a la convocatòria). 300 €

en el cas que no es presentin reclamacions, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.

en altre cas entrarà en vigor des del dia següent a l’aprovació i publicació definitiva.

en un altre cas, el plenari haurà de resoldre les reclamacions i adoptar els acords definitius.

ripoll, 27 de novembre de 2018 

eudald Picas i mitjavila  
President accidental  

Administració Local Consells Comarcals


