ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DE LA CERDANYA
Identificació de la sessió
Òrgan:
Núm.:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple del Consell Comarcal
003/2015
Ordinaria
31 d’agost de 2015
de 20.30 a 21.45h
Sala de Sessions del Consell Comarcal

Assistents
President:

Ramon Moliner i Serra

Consellers:
Esteve Avellanet Tarrés
Esteve Baqué Vidal
Alfons Casamajó Carrera
Albert Casas Nicolau
Marc Fernàndez Palau
Albert Maurell Ribot
Miquel Tor i Lliuret
Pere Valiente Navarro
Bartomeu Baqué i Muntané
Oriol Ribot Domènech
Raimon Ribas Barnola
Gerent
Secretària acc.

Joan Bragulat i Mir
Àngels Robert Farràs

S’han excusat d’assistir-hi
Miquel Pons Bertran
Jordi Rosell Ginesta
Marc Torrent i Palou
Josep Pous Rodríguez
Lluís Mas Sariola
Pere Oliu Casamitjana

Ordre del dia:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Aprovació de les actes de la sessions anteriors.
Donar compte i ratificació pel Ple del decrets de Presidència.
Aprovació definitiva del compte General de la Corporació.
Adjudicació contracte de servei escolar obligatori i no obligatori de la comarca
de la Cerdanya pel curs 2015-2016 fins els curs 2019-2020.
Pròrroga del contracte de servei de transport escolar a l’escola Mare de Deu
de Talló de Bellver de Cerdanya.
Pròrroga del contracte de servei de transport escolar complementari de la
Comarca de la Cerdanya.
Pròrroga dels contractes de serveis de menjador escolar.
Aprovar addenda per l’any 2015 conveni Consum.
Informes Presidència
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
El Sr. President del Consell Comarcal pregunta als membres del Ple si tenen alguna
esmena a fer a les actes de la sessions anteriors: extraordinària de 15 de juliol de
2015 i extraordinària de 13 d’agost de 2015 . L’ esborrany de les quals els ha estat
tramesa juntament amb la convocatòria de la present sessió.
El Sr. Raimon Ribas (portaveu Esquerra Republicana- Acord Municipal) puntualitza
que en el punt de l’acta extraordinària de 13 d’agost es va demanar el tant per cent
de dedicació del President i voldrien que constes amb acta. El President informa que
la dedicació és del 80% i que ja ho faran constar.
Sense cap més esmena les actes son aprovades
assistents (13 vots a favor i 0 en contra).

2. DONAR COMPTE
PRESIDÈNCIA

I

RATIFICACIÓ

PEL

per unanimitat dels membres

PLE

DELS

DECRETS

DE

Es dóna lectura davant el Ple dels decrets dictats des de la sessió plenària de data
de 2 de març de 2015 per al seu coneixement, i sotmetent-se a ratificació aquells
que així ho preveuen, i que són els següents:
DECRET
2015/024
2015/025
2015/026
2015/027
2015/028
2015/029
2015/030
2015/031
2015/032

CONCEPTE
Recuperació paga extraordinària mes de desembre 2012
Aprovació relació factures Patronat
Aprovació relació factures Consell Comarcal
Aprovació liquidació 2014
Devolució fiança
Acceptar desistiment sol·licitud
Sol·licitud ofertes fusta
Permisos caça
Conveni col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell

2015/033
2015/034
2015/035
2015/036
2015/037
2015/038
2015/039
2015/040
2015/041
2015/042
2015/043
2015/044
2015/045
2015/046
2015/047
2015/048
2015/049
2015/050
2015/051
2015/052
2015/053
2015/054
2015/055
2015/056
2015/057
2015/058

Aprovació Pla pressupostari
Aprovació conveni camí dels Bons Homes
Addenda conveni col·laboració Esports d’Hivern
Conveni específic col·laboració Arxiu comarcal
Designació membre comissió de garanties admissió ensenyament
Sol·licitud nou conveni oficina Habitatge
Adjudicació contracte menor
Aprovació relació factures Consell Comarcal
Aprovació Relació factures Patronat de turisme
Aprovació relació factures Consell Comarcal
Tramitació compte General 2014
Permisos retributius treballador
Fiscalització tècnica i econòmica PUOSC 2011
Excedència voluntària d’un treballador
Adjudicació subhasta de fusta
Aprovació memòria valorada
Aprovació relació factures Consell Comarcal
Aprovació relació factures Patronat
Representants membres subhasta d’isards
Delegació vot consorci GAL
Conveni Diputació Lleida
Aprovació de l’acord de coordinació amb l’aj. de Puigcerdà (Habitatge)
Autorització d’abocament mitjançant camió cisterna a EDAR
Delegació representació Programa Garantia Juvenil a Catalunya
Aprovació bases AODL
Inici expedient contractació transport

2015/059
2015/060
2015/061
2015/062
2015/063
2015/064
2015/065
2015/066
2015/067
2015/068
2015/069
2015/070
2015/071
2015/072
2015/073
2015/074
2015/075
2015/076
2015/077
2015/078
2015/079
2015/080

Aprovació certificació d’obra
Adjudicació permisos de caça
Sol·licitud subvenció SOC
Sol·licitud subvenció IDAPA senders
Habilitació funcionària Àngels Robert
Habilitació Anna Tor – Acumulació Lles de Cerdanya
Modificació 1/2015 Incorporació romanent
Aprovació relació factures Consell Comarcal
Aprovació relació factures Patronat
Sol·licitud ajut competitivitat
Sol·licitud ajut DIP Lleida (Patronat)
Sol·licitud IDAPA senders (senyalització)
Sol·licitud IDAPA fira treball 2015
Aprovació bases isards temporada 2015/16
Aprovació relació factures Consell
Contractació urgent Anna Camarasa
Contractació urgent Alba Molina
Delegació vot consorci GAL
Aprovació factures Consell Comarcal
Aprovació factures Patronat de Turisme
Aprovació relació factures Patronat de Turisme
Aprovació relació factures Consell Comarcal

2015/081
2015/082
2015/083
2015/084
2015/085
2015/086
2015/087
2015/088
2015/089
2015/090
2015/091
2015/092
2015/093
2015/094
2015/095
2015/096
2015/097
2015/098
2015/099

Operació de Tresoreria de curt termini
Generació de crèdits 2/2015
Aprovació subvenció treball i formació 2015
Sol·licitud de subvenció Eurodistricte
Aprovació relació factures Patronat de Turisme
Aprovació relació factures Consell Comarcal
Fiscalització tècnica i econòmica PUOSC 2012
Autorització abocament mitjançant camió cisterna a EDAR
Excedència voluntària treballador
Nomenament vicepresidents
Nomenament membres comissió govern
Delegació d’atribucions de la Presidència a diversos consellers
Aprovació conveni Transport de viatgers 2015
Aprovació línees fonamentals del pressupost
Requeriment documentació ajuts menjador escolar
Contracte menor – Transport fusta
Autorització abocament mitjançant camió cisterna a EDAR
Excedència voluntària d’un treballador
Atorgament i denegació ajuts beques menjador

El Ple es dóna per assabentat i ratifica, per unanimitat dels assistents, el contingut
dels decrets que així ho requereixen.

3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ,
EXERCICI 2014.
El Compte General de l’exercici 2014, integrat pel Compte General del Consell
Comarcal i el Patronat Comarcal de Turisme, informat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes de la Corporació, ha estat sotmès al tràmit d’informació pública
preceptiva durant quinze dies i vuit més per al seu examen i presentació
d’al·legacions mitjançant els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província
de Girona i de Lleida; i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Per l’exposa’t, de conformitat amb l’establer als articles 208 a 212 del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i l'article 14.2 e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, i atès
l'informe favorable de la Comissió especial de Comptes del Consell Comarcal de la
Cerdanya de data 14 de maig de 2015 el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya
acorda, per 12 vots a favor i una abstenció:

PRIMER. Aprovar definitivament el Compte General del Consell Comarcal de la
Cerdanya corresponent a l'exercici 2014, integrat pel Compte General del Consell
Comarcal i del Patronat Comarcal de Turisme.

SEGON. Trametre el Compte General definitivament aprovat a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, en compliment del que estableix
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester, el Sr. President, el
president en funcions o membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i
execució dels presents acords.
4. ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEI ESCOLAR OBLIGATORI I NO
OBLIGATORI DE LA COMARCA DE LA CERDANYA PEL CURS 2015-2016 FINS
EL CURS 2019-2020.
El Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya en sessió extraordinària de 11 de maig
de 2015 va aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis de transport
escolar obligatori i no obligatori als centres docents de la comarca de la Cerdanya i
el Plec de Clàusules administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regien aquest contracte publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el
Butlletí Oficial de l’Estat i en el perfil del contractant.
Abans de finalitzar el termini de presentació es van registrar les propostes de les
següents empreses:
-

Autocars Valls de Cerdanya
Trans Cerdanya Sl
Herminio Formenti Ribot
SAU Alsina Graells de Auto Transportes

En data 18 d’agost de 2015 es va reunir la mesa de contractació del concurs públic
per a la gestió de transport escolar obligatori i no obligatori als centres docents de la
comarca de la Cerdanya per curs 2015-2016 fins el curs 2019-2020 i una vegada
examinades les propostes i vistos els punts obtinguts per les diferents empreses en
cada una de les rutes el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda per
unanimitat dels seus membres assistents :
PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament la gestió de transport
escolar obligatori i no obligatori als centres docents de la comarca de la Cerdanya
per curs 2015-2016 fins el curs 2019-2020 a:
Ruta 1A – SAU Alsina Graells de Auto Transportes
Rutes 1B, 2, 3, 4, 5 ,6 7 i 11 - Trans Cerdanya SL
Ruta 10 - Autocars Valls de Cerdanya SLU
SEGON. Notificar el present acord als licitadors que no han estat adjudicataris i a les
empreses adjudicatàries del servei per al seu coneixement i als efectes oportuns.
TERCER. Publicar l’adjudicació del contractes de serveis de transport escolar
obligatori als centres docents de la comarca de la Cerdanya en el Perfil del
contractant.

QUART. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
sector públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre .
CINQUÈ. Facultar tant àmpliament com sigui menester el senyor president de la
Corporació, o persona en qui delegui per a la tramitació i execució del present.
5. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR A
L’ESCOLA MARE DE DEU DE TALLÓ DE BELLVER DE CERDANYA
Atès els contracte subscrit entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’empresa
Trans Cerdanya SL, per a la prestació del servei de transport escolar obligatori i no
obligatori a un centre d’ensenyament de la Cerdanya ( Escola Mare de Deu de Talló
de Bellver de Cerdanya).
Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, el preu (IVA inclòs), a
aplicar als contractes subscrits, i objecte de pròrroga, serà el mateix del curs 20142015.
D'acord amb l’exposa’t, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda per
unanimitat dels seus membres assistents:
PRIMER. Prorrogar el contracte de prestació del servei de transport escolar subscrits
amb l’empresa TRANS CERDANYA, SL, durant una nova anualitat, corresponent al
curs escolar 2015-2016.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del servei per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
CINQUÈ. Facultar tant àmpliament com sigui menester el senyor president de la
Corporació, o persona en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.

6. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
COMPLEMENTARI DE LA COMARCA DE LA CERDANYA
Atès els contracte subscrit entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’empresa
Trans Cerdanya SL, per a la prestació del servei de transport escolar
Complementari dels centres docents de la comarca de la Cerdanya.
Seguint les condicions establertes en el ple de clàusules administratives particulars
aprovades per la Corporació , així com les condicions ofertes a la proposta
presentada per l’empresa.
D'acord amb l’exposa’t, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda per
unanimitat del seus membres assistents:

PRIMER. Prorrogar el contracte de prestació del servei de transport escolar subscrits
amb l’empresa TRANS CERDANYA, SL, durant una nova anualitat, corresponent al
curs escolar 2015-2016.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del servei per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
CINQUÈ. Facultar tant àmpliament com sigui menester el senyor president de la
Corporació, o persona en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.

7. PRÒRROGA DELS CONTRACTES DE SERVEIS DE MENJADOR ESCOLAR.
7.1. PRÒRROGA DE CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE
L’ESCOLA ALFONS I DE PUIGCERDÀ.
D'acord amb el Plec de Clàusules administratives particulars per a l'adjudicació
mitjançant concurs públic de la gestió del servei de menjador escolar al C.E.I.P.
Alfons I de Puigcerdà aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya en data
18 de juny de 2004, en la seva clàusula 15a., que preveu, que de mutu acord,
manifestat de manera expressa per ambdues parts, es podrà prorrogar la vigència
del contracte per cada curs escolar, amb els límits establerts al Text Refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
Atès que el contracte va ser adjudicat a l’empresa CARLOS ROCHA, SL.
Atès que és interès de les parts continuar amb la prestació dels servei de menjador
escolar a l’escola Alfons I, de Puigcerdà durant el curs escolar 2015-2016.
Atès que el mes de març de 2010 , amb registre d’entrada número 281, es va rebre
còpia de l’escriptura de fusió per absorció de les empreses “ISS Soluciones de
Catering, SL”, “CONTRABAIX GESTIÓ, SL”, “CARLOS ROCHA”, SL, “ÀREA DE
RESTAURACIÓ TAULÍ, SL”, i “MON ESCOLA, SL” a favor de “ISS SOLUCIONES
DE CATERING, SL”.
Atès que en sessió plenària de data de 15 d’abril de 2010 es va acordar autoritzar la
sol·licitud de cessió del contracte de gestió dels serveis menjador escolar del l’escola
Alfons I de Puigcerdà, signat amb l’empresa CARLOS ROCHA, SL a favor de
l’empresa ISS SOLUCIONS DE CATERING, SL.
D’acord amb l’exposa’t, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda per
unanimitat dels seus membres assistents:
PRIMER. Prorrogar el contracte de concessió del servei de menjador escolar de
l’escola Alfons I, de Puigcerdà subscrit amb l’empresa CARLOS ROCHA SL, i cedit a
ISS SOLUCIONES DE CATERING SL, durant el curs escolar 2015-2016.
SEGON. Notificar l’adopció de l’acord a l’empresa adjudicatària del servei i a la
direcció del centre escolar, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

TERCER. Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester, al senyor president
de la Corporació, o persona en qui delegui, per a la tramitació i execució del present
acord.
7.2. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE
LES ESCOLES RURALS.
D'acord amb el Plec de Clàusules administratives particulars per a l'adjudicació
mitjançant concurs públic de la gestió del servei de menjador escolar del IES Pere
Borrell de Puigcerdà i altres centres escolars de la comarca aprovat pel Ple del
Consell Comarcal de la Cerdanya en data 27 d’abril de 2005, en la seva clàusula
15a., que preveu , que de mutu acord, manifestat de manera expressa per ambdues
parts, es podrà prorrogar la vigència del contracte per cada curs escolar, amb els
límits establerts al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Atès que és interès de les parts continuar amb la prestació dels servei de menjador
escolar a les escoles rurals de la comarca de la Cerdanya, durant el curs escolar
2015-2016.
Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, el preu (IVA inclòs) a
aplicar al contracte subscrit serà el mateix del curs 2014-2015. La part no coberta
pels usuaris serà assumida pel Departament d’Ensenyament sempre que les
disponibilitats pressupostàries ho permetin..
D'acord amb l’exposa’t, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda per
unanimitat dels seus membres assistents:

PRIMER. Prorrogar el contracte de la concessió del servei de menjador escolar dels
centres esmentats en la part expositiva amb l’empresa ISS ACTIVA
EDUCACIONAL, SL, durant el curs escolar 2015-2016.
SEGON. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del servei, i a la direcció
dels centres escolars, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
TERCER. Facultar tant àmpliament com sigui menester el senyor president de la
Corporació, o persona en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.
8. APROVAR ADDENDA DE MODIFICACIÓ PARCIAL I PRORROGA PER A L’ANY
2015 DEL CONVENI DE 29 D’OCTUBRE DE 2013 MITJANÇANT EL QUAL ES VA
ESTABLIR UN ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL CONSELL COMARCAL DE LA
CERDANYA , PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN MATÈRIA DE
CONSUM.
La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de defensa dels
consumidors i dels usuaris, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia i,
d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del Consum
és l’organisme autònom administratiu que té assignades totes les competències que

corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia. Que d'acord amb els articles 25 c) i 36.2 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, correspon a la Comarca, entre d’altres, l’exercici de les competències que li
delegui o li encarregui de gestionar l’Administració de la Generalitat respectant el principi de
lleialtat institucional.
El Consell Comarcal de la Cerdanya va subscriure un conveni d’encàrrec de gestió entre
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la
Cerdanya, per a la realització d’actuacions en matèria de consum, de data 29 d’octubre de
2013.
Atès que el Consell Comarcal ha rebut “Addenda per a l’any 2015 del conveni de 29
d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de l’agència
Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal de la Cerdanya,
pera la realització d’actuacions en matèria de consum”.

D'acord amb l’exposa’t, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda per
unanimitat dels seus membres assistents:
PRIMER. Aprovar el text de l’“Addenda de modificació parcial i prorroga per a l’any
2015 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un
encàrrec de gestió de l’agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya
al Consell Comarcal de la Cerdanya, pera la realització d’actuacions en matèria de
consum”.
SEGON. Facultar al President del Consell Comarcal, o en la persona qui delegui, per
a la signatura dels documents que siguin necessaris per a l’execució o el
desenvolupament d’aquest acord i per al signatura del conveni.

9. INFORMES PRESIDÈNCIA
El Sr. President informa que des del Departament d’Ensenyament ja hem rebut una
part de les assignacions del tant per cent de beca a aquells alumnes que no tenen
gratuïtat i que les van sol·licitar seguint les bases aprovades per aquest Consell
Comarcal.
10. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Raimon Ribas demana que si el Ple ordinari no es pot fer el dia establert que
s’endarrereixi i no s’avanci com en aquesta ocasió. El Sr. President li explica que
aquesta vegada s’ha fet així perquè s’havia d’aprovar molts temes relacionats amb
ensenyament pel curs 2015-2016 i aquest comença del 14 de setembre per tant
d’avançat el ple per aprovar-los abans de començament de curs, però que per
properes ocasions es tindrà en compte.

I no havent-hi més assumptes a tractar el president del Consell Comarcal de la
Cerdanya aixeca la sessió essent les 21:45 hores del dia assenyalat a
l’encapçalament, i ordena que es redacti la present acta, en dono fe.

El president

La secretària

