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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 14/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 18 de juliol de 2017 
Hora d’inici:  19:10 hores 
Hora d’acabament: 19:25 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del conveni de col·laboració específic entre el Departament de 

Cultura  i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència 
anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès i el seu pressupost 
per a l’exercici 2017. 

3. Proposta de classificació de les ofertes presentades al procediment obert 
amb diversos criteris d’adjudicació, del servei escolar de menjador de 
l’escola Mare de Déu de Ribes de Freser. 

4. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
4.1. Aprovació de factures. 

5. Devolució d’avals i fiances. 
5.1. Devolució d’aval a l’empresa Ecològica Ibérica y Mediterránea, SA 
(ECOIMSA) 
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6. Mocions d’urgència. 
6.1. Proposta de creació de la Comissió de seguiment prevista en el Conveni 
entre el Centre educatiu de la Secció d’Institut Joan Triadú de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a l’ús de les instal·lacions del Centre Educatiu. 
6.2. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives particulars que regulen la contractació mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, de les obres per a 
realitzar les actuacions de reconstrucció del col·lector en alta de l’EDAR de 
Sant pau de Segúries. 
6.3. Proposta d’admissió de l’única oferta presentada i requeriment de 
documentació en el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 
del servei de  la gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
6.4.  Proposta de classificació de les ofertes presentades al procediment 
obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei de 
transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-3. 
6.5. Proposta de modificació del contracte del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès, 2n trimestre i 3r trimestre curs 2016-17. 
6.6. Proposta d’aprovació del Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal del Ripollès, per reservar 
l’estada dels participants en l’intercanvi juvenil ERASMUS + a l’Alberg 
Ruta del Ferro i lloguer de bicicletes.  

 
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, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 4 de juliol de 
2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA  I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LA 
TRANSFERÈNCIA ANUAL PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL SEU PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI 2017 
 
Vista la minuta del conveni entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la 
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transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, que 
incorpora com a annex el pressupost de l’exercici 2017; 

 

Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient,  
 

Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres 
administracions i entitats, 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració específic entre el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Ripollès en relació a la transferència de l’anualitat 2017, el qual és del 
contingut literal següent:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LA TRANSFERÈNCIA ANUAL 
PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

 

Barcelona, 

 

REUNITS: 

 

D’una part, l’Hble. Sr. Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

De l’altra, l’II·lm. Sr. Joan Manso Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

ACTUEN: 

 

El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 12.k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

I el segon, en representació del Consell Comarcal del Ripollès, en exercici de les facultats 
que li confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultat expressament 
per aquest acte mitjançant acord del Consell de Govern de 21 de juny de 2016. 

 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i 
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EXPOSEN: 

 

I. Segons la disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i 
documents, la Generalitat ha de transferir als consells comarcals els mitjans i els recursos 
per a la gestió dels arxius comarcals en termes equivalents a les transferències que ja 
s’efectuen en virtut de les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució 
del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a 
les comarques. 

 

II. El 28 de desembre de 2012, el Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Ripollès 
i l’Ajuntament de Ripoll van subscriure el conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del 
Ripollès 

 

El pacte setè del conveni esmentat preveu la signatura de convenis anuals específics en els 
quals es concretarà l’aportació econòmica del Departament de Cultura al Consell Comarcal 
del Ripollès destinada a la gestió de l’arxiu comarcal. 

 

Per tal de donar compliment a aquesta previsió, ambdues parts subscriuen el present 
conveni amb subjecció als següents 

 

 

PACTES: 

 

Primer.- El Departament de Cultura transferirà al Consell Comarcal del Ripollès per a la 
gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès la dotació econòmica que li correspon de 
l’assignada en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al funcionament dels arxius 
comarcals. Per a l’any 2017 aquesta aportació ha estat pressupostada en 42.000 euros. 

 

Segon.- El Consell Comarcal executarà el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa 
establerts en l’annex a aquest conveni i presentarà,  abans del 31 de gener de 2018, el 
corresponent certificat d’Intervenció que acrediti que s’han efectuat les despeses pels 
conceptes especificats en el document esmentat. En cas que es consideri insuficient la 
documentació aportada, el Departament de Cultura podrà requerir al Consell Comarcal una 
memòria complementària o un balanç del pla d’activitats. 

 

Tercer.- La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2017.” 

 
Segon. Aprovar el pressupost de l’Arxiu Comarcal del Ripollès per a l’exercici 
2017, en la part que afecta al Consell Comarcal del Ripollès i que es transcriu 
a continuació: 
 
 
SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ARXIUS i MUSEUS - XARXA D'ARXIUS 
COMARCALS 
 
AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2017 
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Arxiu 
comarcal 

ACRI 

Exercici 2017 

PARTIDA CONCEPTE 

Transferè
ncia de 

Cultura al  
Consell 

Comarcal 

 

  QUANTITAT APORTADA 
42.000,00 

€  

D/120000
100 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES 
22.785,68 

€  

  Retribucions auxiliar 
17.227,82 

€  

  Seguretat Social auxiliar 
5.557,86 

€  
D/121000
100 

RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 0,00 € 
 

      
 

  TOTAL CAP. I  REMUNERACIONS DE PERSONAL 
22.785,68 

€  

      
 

D/210000
100 

CONSERV., REPAR. I MANTEN.TERRENYS, B.NATURALS,  
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 

0,00 € 
 

  Adequació façana de l'Arxiu Comarcal    
 

  Manteniment d'edificis   
 

D/213000
100 

CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT 
D'ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 

2.300,00 
€  

  Manteniment de la pàgina web pròpia 
2.300,00 

€  

  Manteniment instal·lacions tècniques i utillatge   
 

D/220000
100 

MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00 € 
 

  Material ordinari no inventariable   
 

      
 

D/220000
200 

PREMSA,REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0,00 € 
 

      
 

D/221008
900 

ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0,00 € 
 

  Energia elèctrica   
 

  Aigua   
 

  Gas   
 

  Comunicacions   
 

D/226000
100 

EXPOSICIONS, CERTÀMENS I ALTRES ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ 

0,00 € 
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D/226000
500 

ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 200,00 € 
 

  Impuls Llei de la Transparència 200,00 € 
 

      
 

D/226008
900 

ALTRES DESPESES DIVERSES 350,00 € 
 

  Productes de neteja 100,00 € 
 

  Comunicacions postals 100,00 € 
 

  Atencions protolcol·laries 150,00 € 
 

D/227000
100 

NETEJA I SANEJAMENT 
1.304,77 

€  

  Tactament de desinsectació, desparacitació i desratització 
1.304,77 

€  

  Prestació serveis de neteja   
 

D/227000
200 

SEGURETAT 
2.613,22 

€  

  Connexió i manteniment de càmeres 
1.061,18 

€  

  Canvi de càmeres de seguretat 
1.404,37 

€  
  Manteniment de càmeres de seguretat 147,67 € 

 
D/227000
500 

ESTUDIS I DICTÀMENS 0,00 € 
 

      
 

D/227000
800 

INTÈRPRETS I TRADUCTORS 0,00 € 
 

      
 

D/227008
900 

ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 
12.446,33 

€  
  Unitat didàctica del 27 de maig 726,00 € 

 
  Eliminació de la documentació 200,00 € 

 
  Suport en el traspàs de la pàgina web pròpia a GIAC i DÍDAC 

2.082,33 
€  

  Tractament de la documentació de Les Llosses 
9.438,00 

€  
D/228000
400 

SERVEIS INFORMÀTICS  I DE TELECOMUNCIACIONS 
REALITZATS PER ALTRES ENTITATS 

0,00 € 
 

      
 

D/231000
100 

ALTRES INDEMNITZACIONS 0,00 € 
 

      
 

D/240000
100 

PUBLICACIONS 0,00 € 
 

      
 

  TOTAL CAP. II  DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 
19.214,32 

€  

      
 

D/481000
100 A FUNDACIONS 

0,00 € 
 

      
 

D/482000
100 

A ALTRES INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE I A 
ALTRES ENS CORPORATIUS 

0,00 € 
 

      
 

  TOTAL CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 € 
 

      
 

D/610000
100 

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 € 
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D/620000
100 

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS  I UTILLATGE 0,00 € 
 

      
 

D/640000
100 

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 0,00 € 
 

      
 

D/670000
100 

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 0,00 € 
 

      
 

  TOTAL CAP. VI  INVERSIONS REALS 0,00 € 
 

      
 

D/760000
100 

A CORPORACIONS LOCALS (per la construcció de l'edifici) 0,00 € 
 

      
 

  TOTAL CAP. VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 € 
 

   

 

  TOTALS 
42.000,00 

€  

  

  SALDOS 0,00 € 

 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal i a l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva 
constància. 
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per 
a la signatura del conveni. 
 
 
3. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 
PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI ESCOLAR DE 
MENJADOR DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE RIBES DE FRESER 
 
En data 20 de juny de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació 
de l’expedient d’adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte del servei escolar de menjador de 
l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser.  
 
En data 26 de juny de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 121 i 
en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que 
els interessats presentin les seves proposicions. 
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Durant el termini de licitació únicament s’ha presentat l’empresa Hosteleria 
i Servicios Colectivos, SA (HOSTESA). 
 
En data 12 de juliol de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 
hores, comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1.  La Mesa 
de contractació admet l’única oferta presentada. 
 
El mateix 12 de juliol 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 l’empresa admesa a licitació i es demana informe sobre la 
valoració de l’oferta a l’àrea de Serveis a les Persones. 
 
La cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, en data 12 de juliol de 2017, ha 
emès un informe del qual es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa 
Hosteleria i Servicios Colectivos, SA (HOSTESA), ha obtingut 22,40 
punts i que, per tant, s’ha admès i és l’econòmicament més avantatjosa. 
 
La Mesa de contractació, en data 13 de juliol 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 Hosteleria i Servicios Colectivos, SA 
(HOSTESA) i efectuar-li el requeriment de la documentació legalment 
preceptiva. 
 
Examinada la documentació presentada per l’empresa Hosteleria i Servicios 
Colectivos, SA (HOSTESA i de conformitat amb allò que estableix l’article 
151 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), es conclou que l'empresa licitadora ha de presentar la 
documentació següent:  
 

 La garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs, 
(3.285,12 €). 

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
s'hagi autoritzat el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de 
forma directa la seva acreditació (MODEL 1).  

 Solvència tècnica i professional en l’àmbit d’aquest contracte: A 
tal efecte s'haurà d'aportar: 

- Indicació dels mitjans materials de què es disposi per executar el 
contracte. 
 

 Rebut acreditatiu d’haver subscrit una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, amb una cobertura mínima  de 150.000 € per 
víctima i 1.200.000 € per sinistre, per cobrir els riscos de possibles 
intoxicacions alimentàries i accidents derivats de l’execució del 
servei. 
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Aquest procediment contractual és competència del Consell de Govern per 
delegació del President adoptada mitjançant Decret de data 3 de setembre 
de 2015, i publicada al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 
2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
Primer. Admetre l'oferta presentada per l’empresa Hosteleria i Servicios 
Colectivos, SA (HOSTESA), i requerir-la, 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 recepció d’aquest acord, presenti a 
la Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, la documentació que es 
detalla a continuació: 
 

 La garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs, 
(3.285,12 €). 

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
s'hagi autoritzat el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de 
forma directa la seva acreditació (MODEL 1).  

 Solvència tècnica i professional en l’àmbit d’aquest contracte: A 
tal efecte s'haurà d'aportar: 

- Indicació dels mitjans materials de què es disposi per executar el 
contracte. 
 

 Rebut acreditatiu d’haver subscrit una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, amb una cobertura mínima  de 150.000 € per 
víctima i 1.200.000 € per sinistre, per cobrir els riscos de possibles 
intoxicacions alimentàries i accidents derivats de l’execució del 
servei. 

 
Els documents es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del 
Ripollès, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (C. Progrés, 22, 2a. planta, 
Ripoll-17500, tel 972 703211). 
 
Segon. Comunicar a l’empresa Hosteleria i Servicios Colectivos, SA que, 
de no donar compliment al present requeriment en temps i forma, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a tots els candidats presentats. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.1. APROVACIÓ DE FACTURES  
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Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 
de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el 
Decret de Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-
09-2015), va delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, 
disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de contractacions 
d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en 
la relació comptable de factures F/2017/29 de 13 de juliol 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. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
5.1. DEVOLUCIÓ D’AVAL A L’EMPRESA ECOLÒGICA IBÉRICA Y 
MEDITERRÁNEA, SA (ECOIMSA) 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Ecològica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA), de devolució de l’aval dipositat en concepte 
de garantia definitiva pel contracte de servei de transport i gestió dels 
lixiviats de l’abocador Ripollès-3, expedient 197/15; 
 
Atès l’informe favorable emès pel tècnic de la cap d’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, senyora Elisabet Muntadas i Castellà, en data 13 de juliol de 
2017, sobre la devolució de l’aval de l’entitat bancària Bankinter, SA, 
número 0356821, per un import de 5.892 € (cinc mil vuit-cents noranta-dos 
euros), dipositat per l’empresa Ecològica Ibérica y Mediterránea, SA 
(ECOIMSA), en concepte de garantia definitiva del contracte a dalt 
esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic i les disposicions que el desenvolupen; 
 
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; 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
Primer. Retornar a l’empresa Ecològica Ibérica y Mediterránea, SA 
(ECOIMSA), l’aval de l’entitat bancària Bankinter, SA, número 0356821, 
per un import de 5.892 €  (cinc mil vuit-cents noranta-dos euros), dipositat 
en concepte de garantia definitiva del contracte de servei de transport i 
gestió dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, expedient 197/15. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, 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. 
  
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 DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
PREVISTA EN EL CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU DE 
LA SECCIÓ D’INSTITUT JOAN TRIADÚ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU 
 
En data 26 de juliol de 2016, es va signar el conveni entre el centre 
educatiu de la Secció d'Institut Joan Triadú de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès per a 
l'ús de les instal·lacions del centre educatiu. 
 
L'objecte d'aquest Conveni és regular la utilització del menjador i la cuina 
del centre  per part del Consell Comarcal del Ripollès, per prestar el servei 
de menjador a l'alumnat d'educació infantil i primària de l'Escola Mare de 
Déu de Núria. El conveni preveu que, al tractar-se d'alumnat d'educació 
infantil i primària, les despeses derivades  de l'ús de les instal·lacions de 
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cuina i menjador (subministrament dels espais), han d'anar a càrrec de 
l'Ajuntament de Ribes de Freser. 
 
Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una 
comissió de seguiment formada per dos representants de cadascuna de les 
parts que signen el conveni. La direcció de la Secció d’Institut presidirà la 
comissió. 
 
De conformitat amb la clàusula quarta del conveni correspon a aquesta 
comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució del 
contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, 
al lliurament de la memòria anual  i sempre que una de les parts ho 
sol·liciti. 
 
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, i 
publicades al BOP de Girona número 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
Primer. Crear la Comissió de seguiment formada per dos representants de 
cadascuna de les parts que signen el conveni, concretament els que es 
designen a continuació: 
 
-Presidència: Directora de l’institut Joan Triadú 
-Secretari de l’institut Joan Triadú 
-Alcalde de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
-Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Ribes de Freser 
-Consellera d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès 
-Cap de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès 
 
Segon. La Comissió haurà de fer el seguiment de les actuacions derivades 
de l’execució del contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a 
mínim, un cop a l’any i sempre que ho sol·liciti una de les parts.. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a l’Institut Joan Triadú, a l’Ajuntament de 
Ribes de Freser i als membres integrants de la Comissió. 
 
Quart.-Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones. 
 
 
6.2. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
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REGULEN LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES 
OBRES PER A REALITZAR LES ACTUACIONS DE 
RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR EN ALTA DE L’EDAR DE 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
La Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en data 13 de juliol de 2017, 
ha emès informe sobre la necessitat de contractar les obres del tram del 
col·lector en alta de l’EDAR de Sant Pau de Segúries, ubicat al torrent de 
Cagarrell, a l’alçada del carrer Major de Sant Pau de Segúries. 
 
Aquestes obres estan incloses en la Resolució definitiva d’atribució de 
recursos en concepte de reposicions i millores a l’àmbit del Consell 
Comarcal del Ripollès (2017), de data 27 de desembre de 2016 i que va 
tenir entrada al registre de la corporació en data 24 de gener de 2017. 
 
El Cap de la Demarcació Territorial de Girona dicta resolució de data 27 de 
març de 2017, per la qual autoritza la construcció del nou col·lector de 
l’EDAR de Sant pau de Segúries, en substitució de l’actual, que es troba en 
mal estat, exp. UDPH2016002074 de l’ACA. 
 
La Gerència ha dictat resolució de data 14 de juliol de 2017 sobre la 
necessitat d’incoar l’expedient de contractació de les obres de referència. 
 
S’ha redactat el  plec de clàusules administratives que regulen la 
contractació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, de les obres per a realitzar les actuacions de reconstrucció 
del col·lector en alta de l’EDAR de Sant Pau de Segúries. 
 
Els serveis tècnics del Consell Comarcal han redactat una memòria valorada 
que descriu les obres a realitzar per substituir el tram del col·lector en alta 
malmès i degradat. Aquesta memòria substitueix els plecs de prescripcions 
tècniques. 
 
Consta a l’expedient l’informe emès per la secretaria i la intervenció, de 
data 18 de juliol de 2017 el qual és favorable al contingut del plecs 
redactats. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 110 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, un cop completat l’expedient, l’òrgan 
competent l’ha d’aprovar, juntament amb la despesa i s’ha d’iniciar el 
procediment d’adjudicació, amb l’aprovació dels plecs. 

 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest contracte, en 
virtut del decret de Presidència dictat en data 3 de setembre de 2015. Aquesta 
delegació va ser publicada al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 
2015. 
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Per tot l’exposat el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar la memòria valorada de Reconstrucció del col·lector en alta 
de l’EDAR de Sant Pau de Segúries en un tram del torrent de Cagarrell, 
redactada pel tècnic de la corporació, Jordi Valldaura Pous, per un import 
101.234,37 €, més 21.259,22 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta 
un import total de 122.493,59 € (CENT VINT-I-DOS MIL QUATRE-
CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS), 
IVA inclòs. 
 
Segon. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el 
procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte d’obres per a realitzar les actuacions de 
reconstrucció del col·lector en alta de l’EDAR de Sant Pau de Segúries. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives del procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte d’obres per a 
realitzar les actuacions de reconstrucció del col·lector en alta de l’EDAR de 
Sant Pau de Segúries, ubicat al torrent Cagarrell a l’alçada del carrer Major 
de Sant Pau de Segúries. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 101.234,37 €, més 21.259,22 € 
corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 122.493,59 € 
(CENT VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS 
AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS), IVA inclòs. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el BOP de Girona, i al tauler d’anuncis de 
la corporació pel termini de 26 dies naturals comptadors des de l’endemà de 
la publicació al BOP de Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a 
la web del Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat en l’apartat 
del Perfil del contractant. 
 
Cinquè. Aquest acord resta supeditat a l’informe favorable de la 
intervenció. 
 
 
6.3. PROPOSTA D’ADMISSIÓ DE L’ÚNICA OFERTA PRESENTADA 
I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ EN EL PROCEDIMENT 
OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI 
DE LA GESTIÓ DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL 
RIPOLLÈS 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 20 de juny de 2017, va 
aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, 
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del servei de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, així com 
els corresponents Plecs de clàusules econòmiques administratives i de 
prescripcions tècniques.  
 
En data 28 de juny de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 123 i 
en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que 
els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant el termini atorgat a l'efecte s'ha presentat únicament una oferta, la 
de l'Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, la qual ha estat 
admesa per la Mesa de contractació. 
 
En data 14 de juliol, la Mesa de contractació comprova, d’acord amb el 
Plec de condicions regulador d'aquesta licitació, la idoneïtat de la 
documentació del sobre núm. 1 de l'única oferta presentada per l'Associació 
Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès. En la mateixa data, a les 13 
hores, procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 (oferta econòmica). 
 
En data 17 de juliol de 2017, es reuneix el Comitè d'experts designat per 
Decret de presidència de data 12 de juliol de 2017, amb l'objecte d'emetre 
l'informe valoratiu dels criteris que depenen d'un judici de valor (sobre 
núm. 2). El Comitè d'experts ha atorgat 27 punts sobre els 30 possibles al 
Projecte educatiu de centre i 28 punts sobre els 30 possibles al Pla anual, 
presentats per l'Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, que 
ha donat un resultat total de 55 punts sobre 60. 
 
En data 18 de juliol es constitueix novament la Mesa, per tal de procedir a 
la valoració final de l’oferta presentada, amb el resultat següent: 
“ 

a) Sobre núm 2, criteris ponderables mitjançant judici de valor: 
 
Oferta: Associació Ateneu de la Música i les Arts 
del Ripollès 

Puntuació 

Projecte educatiu de centre 27 punts 
Pla Anual 28 punts 
TOTAL 55 punts 
 

b) Sobre núm. 3, oferta econòmica: 
 
 Preu (exempt d'IVA) 
Gestió de l’Escola Comarcal de 
Música del Ripollès 

142.933,48 € 

 
- Reducció del marge del cost d'estructura del 4% en un  0 %, 
................són 0 punts. 
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- Oferta de dedicar a activitats de difusió de l'Escola i de presentació del 
treball i evolució en l'aprenentatge de l'alumnat (concert de nadal i final de 
curs, etc)  40 hores addicionals de dedicació del personal assignat al 
servei, 
són..............................................................................................................
....15 punts. 
 
Total puntuació sobre núm 2 i sobre núm 3 (a+b).................................70  
PUNTS.” 
 
En conseqüència, la Mesa de contractació, eleva proposta d’adjudicació a 
favor de l’Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, 
representada pel senyor Jordi Pau i Ricart, en data 13 de juliol de 2017, 
prèvia aportació, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació 
del requeriment, de la documentació requerida en la clàusula 18.4 del plec 
de clàusules reguladores de la contractació.  

 
Examinada la documentació presentada per l’ Associació Ateneu de la 
Música i les Arts del Ripollès, i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 151 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), es conclou que l'empresa licitadora ha de presentar la 
documentació següent:  
 

- 1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder 
validat quan l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o 
jurídica. 
 

- 2) Còpia autenticada del NIF de l’empresa. 
 

- 3) Persona jurídica: Escriptura de constitució de la societat o acta 
fundacional, de la seva modificació posterior, si és el cas, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil o altre organisme 
competent i poder notarial que acrediti la representació que exerceix 
la persona que signa la proposició, validat pel lletrat funcionari de 
l'Administració pública. Les persones jurídiques només podran ser 
adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin 
compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb 
els seus estatuts  o regles fundacionals els siguin propis.  
 

- 4) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
s'autoritzi el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de forma 
directa la seva acreditació (MODEL 1).  

 
- 5) Solvència tècnica o professional i econòmica o financera:  
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- Per acreditar la solvència tècnica o professional, el licitador haurà 
d'acreditar les titulacions acadèmiques i professionals del personal 
directiu que, concretament, haurà de tenir les titulacions que regula 
el Decret 179/1993, de 27 de juliol. S'acreditarà aquest extrem amb 
còpia acarada de les titulacions  corresponents. Si no s'acredita 
disposar de les titulacions acadèmiques i professionals adients 
quedarà exclòs de la licitació. 

 
- Per acreditar la solvència econòmica i financera s'haurà d'aportar el 

justificant de disposar d'una assegurança d'indemnització per riscos 
professionals d'un mínim de 150.000 € per víctima i de 1.200.000 € 
per sinistre en vigor. Si no s'acredita aquest extrem quedarà exclòs de 
la licitació. 
 

- 6) Garantia del 5% de l’import base de licitació (7.146,67 €). 
 

Si la documentació administrativa requerida ja ha estat presentada davant 
del Consell Comarcal del Ripollès per una contractació anterior, el licitador 
podrà optar per designar l’obra, servei o subministrament i l’expedient en 
què consten, acompanyant una declaració de què el seu contingut i 
certesa no han sofert cap variació des d’aleshores. En cap cas es podrà 
exercir aquesta opció per a documents presentats més enllà de cinc anys 
comptats des de l’edicte de convocatòria del concurs. 

 
Aquest procediment contractual és competència del Consell de Govern per 
delegació del President adoptada mitjançant Decret de data 3 de setembre 
de 2015, i publicada al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 
2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
Primer. Admetre l'oferta presentada per l’Associació Ateneu de la Música i 
les Arts del Ripollès, representada pel senyor Jordi Pau Ricart, i requerir-
la 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 
recepció d’aquest acord, presenti a la Secretaria del Consell Comarcal 
del Ripollès, la documentació que es detalla a continuació: 

-  
- 1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder 

validat quan l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o 
jurídica. 
 

- 2) Còpia autenticada del NIF de l’empresa. 
 

- 3) Persona jurídica: Escriptura de constitució de la societat o acta 
fundacional, de la seva modificació posterior, si és el cas, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil o altre organisme 
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competent i poder notarial que acrediti la representació que exerceix 
la persona que signa la proposició, validat pel lletrat funcionari de 
l'Administració pública. Les persones jurídiques només podran ser 
adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin 
compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb 
els seus estatuts  o regles fundacionals els siguin propis.  
 

- 4) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
s'autoritzi el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de forma 
directa la seva acreditació (MODEL 1).  

 
- 5) Solvència tècnica o professional i econòmica o financera:  

 
- Per acreditar la solvència tècnica o professional, el licitador haurà 

d'acreditar les titulacions acadèmiques i professionals del personal 
directiu que, concretament, haurà de tenir les titulacions que regula 
el Decret 179/1993, de 27 de juliol. S'acreditarà aquest extrem amb 
còpia acarada de les titulacions  corresponents. Si no s'acredita 
disposar de les titulacions acadèmiques i professionals adients 
quedarà exclòs de la licitació. 

 
- Per acreditar la solvència econòmica i financera s'haurà d'aportar el 

justificant de disposar d'una assegurança d'indemnització per riscos 
professionals d'un mínim de 150.000 € per víctima i de 1.200.000 € 
per sinistre en vigor. Si no s'acredita aquest extrem quedarà exclòs de 
la licitació. 
 

- 6) Garantia del 5% de l’import base de licitació (7.146,67 €). 
 

Els documents es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del 
Ripollès, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (C. Progrés, 22, 2a. planta, 
Ripoll-17500, tel 972 703211). 
 
Segon. Comunicar a l’ Associació Ateneu de la Música i les Arts del 
Ripollès, que, de no donar compliment al present requeriment en temps i 
forma, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis a les Persones als 
efectes oportuns. 
 
 
6.4.  PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 
PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI DE 
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR 
COMARCAL RIPOLLÈS -3. 
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En data 20 de juny de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació 
de l’expedient del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert 
amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3.  
 
En data 26 de juny de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 121 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 tres empreses: 
 
N.ordre Empresa 

1 ECOLÓGICA IBÉRICA Y 
MEDITERRÁNEA, SA 

2 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO S.A. 
3 PEINAJE DEL RÍO LLOBREGAT SLU 

 
En data 12 de juliol de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 
hores,  comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les 
tres empreses que han presentat oferta, i les admet per passar a la fase 
d’obertura d’ofertes. 
  
El mateix 12 de juliol 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 contracte de serveis de 
transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, amb el 
resultat següent: 
 
N.ordre Empresa Preu ofertat 

(IVA exclòs) 
Preu ofert 
IVA inclòs 

1 ECOLÓGICA IBÉRICA Y 
MEDITERRÀNEA, SA 

37,40 €/m3 
 

41,14 €/m3 

2 
LIMPIEZA DE TUBOS 
NAVARRO SA 
 

35,69 €/m3 
 

39,26 €/m3 

3 
PEINAJE DEL RÍO 
LLOBREGAT SLU 
 

37,95€/m3 
 

41,75 €/m3 

 
El contingut del sobre núm. 1 era únicament una declaració responsable 
sobre una sèrie d’extrems. A l’empara de la clàusula 14.2 dels plecs 
reguladors de la contractació, en data 14 de juliol de 2017, es requereix a 
l’empresa Limpieza de Tubos Navarro S.A que és la que ha efectuat l’oferta 
econòmica més baixa, per tal que acrediti, en el termini de 3 dies, la seva 
condició de gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya o ens 
autonòmic equivalent, del residu codi 190201 i del catàleg europeu de 



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 

residus, codi 190703, que constitueix requisit ineludible de capacitat, 
d’acord amb el que disposa la clàusula 5.1 dels plecs.  
 
Dins el termini atorgat a l’efecte, l’empresa Limpieza de Tubos Navarro 
S.A. aporta la Resolució de la Conselleria de Medi Ambient de la 
Comunitat Valenciana, conforme s’ordena la inscripció d0’aquesta empresa 
en el Registre General de Gestors Autoritzats de Residus, amb referències 
682/RT/RTP/CV, 926/T=1/CV i 2429/T02/CV per al transport de residus 
perillosos, però en cap cas disposen de l’autorització de gestor de residus 
requerida, amb la qual cosa la declaració responsable presentada no s’ajusta 
a la realitat i determina la seva exclusió del procediment de licitació. 
 
En data 18 de juliol de 2017, la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
emet un informe que classifica les ofertes en ordre decreixent i, un cop 
exclosa l’empresa Limpieza de Tubos Navarro S.A. del procediment 
contractual, resulta que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la 
presentada per l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA 
(ECOIMSA), amb una puntuació de 7,89, mentre que l’empresa Peinaje 
del Río Llobregat SLU ha obtingut una puntuació de 0,65. 
 
La Mesa de contractació, en la mateixa data, ha acceptat aquest informe 
tècnic la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3 .  
JULIOL 2017 
 
../ 

Oferta 

El preu màxim pel tractament i transport dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès -3 
és de 38 €/m3, que ha de servir de base per  aquest procediment obert  amb únic criteri  
d’adjudicació,  més 3,8 € corresponent al 10 % d’IVA, resultant un preu unitari màxim de 
41,80 €/m3 
 
El pressupost màxim anual és de 185.508,40 euros/any amb l’IVA inclòs.  
 
Valoració 
 
S’atorguen 5 punts per cada 1% de baixa del preu base 
 

EMPRESA OFERTA BAIXA PUNTUACIÓ 

ECOIMSA 37,40 1,58 % 7,89 

LIMPIEZA DE TUBOS 
NAVARRO 

35,69 6,08 % 30,39 

PEINAJE DEL RIO 
LLOBREGAT RIO 
LLOBREGAT, SLU 

37,95 0,13% 0,65 

 
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.  
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L’empresa Limpieza de Tubos  Navarro està inscrita com a transportista autoritzat per 
transport de lixiviats, però com a gestor autoritzat del residu codi 190703, del catàleg 
europeu de residus. 
 
Conclusió 
 
Hi ha 1 empresa que no compleix la clàusula 5 del plec de clàusules administratives i 
tècniques que regulen la contractació, mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de 
l’abocador Ripollès-3, concretament l’empresa: 
 

 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO 
 
Hi ha dues empreses que compleixen les diferents clàusules dels  plecs de clàusules 
administratives i tècniques que regulen la contractació, mitjançant procediment obert amb 
un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i tractament dels 
lixiviats de l’abocador Ripollès-3. Concretament les empreses són:  
 

 PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT RIO LLOBREGAT, SLU 
 TRADEBE (ECOIMSA) 

 
Una vegada valorades les ofertes presentades, l’empresa d'Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA)  és la que té més puntuació. 
 
L’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) 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 
un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i tractament dels 
lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 
 
Elisabet Muntadas Castellà//Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat//Ripoll, 18 de juliol de 
2017” 
 
La Mesa de contractació, de conformitat amb la documentació aportada per 
l’empresa Limpieza de Tubos Navarro S.A i el contingut de l’informe 
tècnic, ha realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal d’excloure 
l’empresa Limpieza de Tubos Navarro S.A, per manca de capacitat i 
efectuar a l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) 
el requeriment de la documentació legalment preceptiva. 
 
Examinada la documentació presentada per l’empresa Ecológica ibèrica y 
Mediterránea, SA que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
i de conformitat amb allò que estableix l’article 151 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), es conclou que 
l'empresa licitadora ha de presentar la documentació següent: 
 

 La garantia definitiva del 5% de l’import base de licitació IVA 
exclòs, (8.432,20 €). 

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
s'hagi autoritzat el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de 
forma directa la seva acreditació (MODEL 1).  
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 Codi de transportista de residus autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 

 Declaració de que el DNI, NIF i escriptures de constitució i 
representació, ja són al Consell Comarcal del Ripollès per una 
contractació anterior i no han sofert cap variació des d’aleshores 
 

Aquest procediment contractual és competència del Consell de Govern per 
delegació de la Presidència adoptada per Decret de Presidència de 3 de 
setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de 
setembre de 2015, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
 
Primer. Excloure l’empresa Limpieza de Tubos Navarro S.A, del 
procediment de licitació per manca de capacitat de conformitat amb allò 
que preveu la clàusula 5.1 del plec de clàusules regulador de la 
contractació- 
 
Segon. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, d’acord amb 
la proposta feta per la Mesa de contractació, de conformitat amb l'ordre 
decreixent següent: 
 

EMPRESA OFERTA BAIXA PUNTUACIÓ 

ECOIMSA 37,40 1,58 % 7,89 

PEINAJE DEL RIO 
LLOBREGAT RIO 
LLOBREGAT, SLU 

37,95 0,13% 0,65 

 
Tercer. Admetre l'oferta presentada per l’empresa Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA), que ha presentat l’oferta econòmica més 
avantatjosa i requerir-la, 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 recepció d’aquesta resolució, presenti a la Secretaria del 
Consell Comarcal del Ripollès, la documentació que es detalla a 
continuació: 
 

 La garantia definitiva del 5% de l’import base de licitació IVA 
exclòs, (8.432,20 €). 

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
s'hagi autoritzat el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de 
forma directa la seva acreditació (MODEL 1).  

 Codi de transportista de residus autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 
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 Declaració de que el DNI, NIF i escriptures de constitució i 
representació, ja són al Consell Comarcal del Ripollès per una 
contractació anterior i no han sofert cap variació des d’aleshores 

 
Els documents es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del 
Ripollès, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (C. Progrés, 22, 2a. planta, 
Ripoll-17500, tel 972 703211). 
 
Quart. Comunicar a l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA 
(ECOIMSA) que, de no donar compliment al present requeriment en temps 
i forma, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a tots els candidats presentats, tot 
indicant-los que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via 
administrativa i, per tant, no susceptible de recurs, i això sense perjudici 
que puguin exercitar el que considerin procedent, de conformitat amb el que 
disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
 
6.5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS, 2N I 3R 
TRIMESTRE, CURS 2016-17 
 
 
Antecedents de fet:- 
 
1.- En data 10 de maig de 2017, el director de l’Escola Comarcal de Música 
ha presentat un escrit i documentació complementària, mitjançant els quals 
exposa que durant el segon trimestre s’han produït una sèrie d’alteracions a 
la baixa i a l’alça de les hores inicialment previstes de prestació del servei 
per part d’una sèrie de professors. Aquestes alteracions generen que, durant 
el segon trimestre del curs 2016-17, tres professors hagin prestat 142,51 
hores de més, respecte les inicialment previstes. 
 
En data 16 de maig de 2017, la cap de l’Àrea de Cooperació Municipal i de 
l’Àrea de Serveis a les Persones, ha emès un informe favorable a 
l’autorització de l’increment d’aquestes 142,51 hores, durant el segon 
trimestre del curs 2016-17 i a satisfer l’import de 2.422,67 € a l’Associació 
Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, un cop aplicat el preu de 17 
€/hora, corresponent al cost hora dels professors esmentats. 
 
2.- En data 7 de juliol de 2017, el director de l’Escola Comarcal de Música 
ha presentat un escrit que exposa que durant el tercer trimestre s’han 
produït una sèrie d’alteracions de les hores inicialment previstes de 
prestació del servei per part d’una sèrie de professors. Concretament han 
prestat 144,63 hores de més en total, respecte a les inicialment previstes. 
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En data 7 de juliol de 2017, la cap de l’Àrea de Cooperació Municipal i de 
l’Àrea de Serveis a les Persones, ha emès un informe favorable a 
l’autorització de l’increment d’aquestes 144,63 hores lectives de més durant 
el tercer trimestre del curs 2016-17 i a satisfer l’import de 2.458,71 € a 
l’Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, un cop aplicat el 
preu de 17 €/hora, corresponent al cost hora dels professors esmentats. 
 
3.- Així mateix, consta a l’expedient l’informe de Gerència emès en data 10 
de juliol de 2017, que justifica aquest increment i autoritza aquestes 
modificacions contractuals que s’han produït durant el segon i tercer 
trimestre. 
 
La intervenció ha emès informe favorable de data 14 de juliol de 2017, 
sobre les modificacions del contracte esmentades i el pagament de les hores 
realitzades de més pel professorat de l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès durant el segon i tercer trimestre del curs 2016-17, que 
ascendeixen l’import de 2.422,67 € el segon trimestre i 2.458,71 € el tercer 
trimestre. 
 
Fonaments de Dret: 
 
I. El contractista, en compliment del que disposa la clàusula 20.8 del plec 
de clàusules administratives, que formen part del contracte, ha subrogat el 
personal que figura en els propis plecs, en les condicions laborals que s’hi 
indiquen. 
 
Durant la vigència del contracte, el contractista no podrà modificar el 
nombre de personal assignat, ni les seves retribucions, ni el seu horari i 
organització, sense la prèvia i expressa autorització de l’òrgan de 
contractació, com disposa la clàusula 20.9 dels plecs. 
 
La clàusula 7 del plec de prescripcions tècniques determina que la plantilla 
de personal adscrita a la prestació del servei serà com a mínim la que 
garanteixi cobrir amb qualitat l'oferta educativa de l'escola i la clàusula 10 
estableix que l’adjudicatari haurà de contractar el personal necessari, amb 
titulació suficient, per al bon funcionament dels ensenyaments que 
imparteix l'escola, en funció del número d'alumnes, i estar al corrent de 
les obligacions legals, laborals i fiscals. 
 
És evident doncs que l’increment d’hores lectives del professorat respecte 
les inicialment previstes, amb motiu de l’increment del nombre d’alumnes, 
no només constitueix una obligació contractual sinó que, a més, respon a 
una causa d’interès públic. 
 
La clàusula 25 del plec de clàusules administratives i l'article 107 TRLCSP, 
estableixen que durant la seva vigència, el contracte només es podrà 
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modificar per raons d'interès públic, tot justificant-ho en l'expedient i sense 
que s'alterin les condicions essencials de la contractació.  
 
II. Consta a l’expedient l’informe de la Secretaria que conclou que aquesta 
modificació està degudament justificada en l’expedient, no altera les 
condicions essencials del contracte i que, fins i tot en el cas que es reiterés 
durant els 3 trimestres lectius del curs 2016-17, el seu cost està molt per 
sota del 10% del preu del contracte, que constitueix el límit de les 
modificacions contractuals no previstes en la documentació que regeix la 
contractació. 
 
III. De conformitat amb allò que disposen els articles 211 del TRLCSP i 
109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per a la 
interpretació, modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència 
al contractista. 
 
L’òrgan competent per aprovar aquesta modificació del contracte és el Consell de 
Govern per delegació del Ple en sessió celebrada en data de 8 de setembre de 2015 
i publicat al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Hi ha consignació pressupostària a la partida 44.3261.22799. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 
Primer. Autoritzar la modificació del contracte del servei de gestió de 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, consistent en un increment de 
142,51 hores lectives durant el segon trimestre  i de 144,63 hores lectives 
durant el 3r trimestre, que ascendeix a un total de 4.881,38 € (2.422,67 € 
corresponents al 2n trimestre i 2.458,71 € corresponents al 3r trimestre). 
 
Segon. Atorgar a l’Associació Ateneu de la Música i les Arts dels Ripollès 
un termini de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord, per formular les al·legacions que estimi pertinents. 
 
Tercer. Si en el termini d’audiència atorgat a l’efecte, l’interessat no 
formula cap al·legació, l’acte esdevindrà definitiu i es procedirà a 
l’abonament de l’import de 4.881,38 €. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
persones, als efectes oportuns. 
 
 
6.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, PER RESERVAR 
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L’ESTADA DELS PARTICIPANTS EN L’INTERCANVI JUVENIL 
ERASMUS+ A L’ALBERG RUTA DEL FERRO I LLOGUER DE 
BICICLETES 

 

En data 31 de gener de 2017 es va publicar al BOE la Resolución de 26 de 
enero de 2017, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la 
concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la 
Comisión Europea en el capítulo de juventud del Programa de acción 
comunitària Erasmus +. 
 
En data 1 de febrer de 2017, es va sol·licitar a la Unió Europea la subvenció 
per executar el projecte Erasmus +, KAI-Mobilitat de les persones per 
motiu d’aprenentatge. 
 
En data 23 de maig de 2017 ha tingut entrada al registre del Consell 
Comarcal del Ripollès, el conveni de subvenció entre el Instituto de la 
Juventud, amb NIF  Q2828002B, i l’Agència Nacional, representada pel 
Subdirector General de Cooperació Interior i Exterior, i el Consell 
Comarcal del Ripollès, en el qual s’atorga una subvenció per import de 
12.204,00 €, per tal de poder executar el projecte “Jóvenes de Hoy, Jóvenes 
de Mañana” en el Programa Erasmus +: Acción Clave 1: Movilidad de las 
personas por motivos de aprendizaje. 
 
L’intercanvi es realitzarà del 24 al 29 de juliol de 2017, a l’alberg de la 
Ruta del Ferro de Sant Joan de les Abadesses. Durant aquesta setmana, 
s’efectuaran formacions de les possibilitats de mobilitat que ofereix la Unió 
Europea pels joves, activitats de lleure, culturals i de coneixença del 
territori del Ripollès. 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és titular de l’Alberg Ruta del 
Ferro, ubicat al municipi que, per les seves característiques resulta idoni per 
acollir les 41 persones que participaran en l’intercanvi. 
 
Alhora, l’Alberg Ruta del Ferro ofereix la possibilitat de llogar bicicletes 
per dur a terme la sortida programada pel dia 27 de juliol de 2017, amb 
inici programat a les 15 hores al parc de l’Estació de Sant Joan de les 
Abadesses i finalització a les 21 hores al mateix parc. S’ha sol·licitat oferta 
a 4 empreses i, de conformitat amb l’informe emès per la cap de l’Àrea de 
Serveis a les persones, l’econòmicament més avantatjosa és la presentada 
per l’Alberg Ruta del Ferro, per un import de 410 €. 
 
De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, són convenis els acords amb efectes jurídics 
adoptats per les administracions públiques entre sí, per a una finalitat 
comuna. 
 



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 

En aquest cas el Consell Comarcal del Ripollès és l’ens beneficiari del 
projecte Erasmus+ i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses s’ofereix a 
col·laborar en l’organització de les activitats previstes, posant a disposició 
del Consell Comarcal dels instal·lacions i serveis de què disposa l’Alberg 
Ruta del Ferro. 
 
El Consell de Govern és competent per a l’aprovació d’aquest conveni per 
delegació acordada 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. Aquest 
acord es va publicar al BOP de Girona, núm. 186, de data 25 de setembre de 
2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern adopta, per unanimitat, els acords 
següents: 
 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració específic entre l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal del Ripollès per reservar 
l’estada dels participants en l’intercanvi juvenil Erasmus+ a l’Alberg Ruta 
del Ferro i lloguer de bicicletes, el qual és del contingut literal següent:  
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER RESERVAR L’ESTADA DELS 
PARTICIPANTS EN L’INTERCANVI JUVENIL ERASMUS + A L’ALBERG 
RUTA DEL FERRO I LLOGUER DE BICICLETES 

 

R E U N I T S: 

 
D’una part, el senyor RAMON ROQUÉ i RIU, Alcalde-president de l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses, expressament autoritzat per aquest acte en virtut del 
decret dictat en data ......................................., assistit per la secretària de la 
corporació, senyora Raquel Costa Iglesias, i d’altra, 
 
El 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 18 de juliol de 2017, assistit per la secretària de la 
corporació, senyora Mireia Grau i Sadurní, 
 

M A N I F E S T E N: 

 
1.- En data 31 de gener de 2017 es va publicar al BOE la Resolución de 26 de enero 
de 2017, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas 
para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el 
capítulo de juventud del Programa de acción comunitària Erasmus +. 
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En data 1 de febrer de 2017, es va sol·licitar a la Unió Europea la subvenció per 
executar el projecte Erasmus +, KAI-Mobilitat de les persones per motiu 
d’aprenentatge. 
 
En data 23 de maig de 2017 ha tingut entrada al registre del Consell Comarcal del 
Ripollès, el conveni de subvenció entre el Instituto de la Juventud, amb NIF  
Q2828002B, i l’Agència Nacional, representada pel Subdirector General de 
Cooperació Interior i Exterior, i el Consell Comarcal del Ripollès, en el qual 
s’atorga una subvenció per import de 12.204,00 €, per tal de poder executar el 
projecte “Jóvenes de Hoy, Jóvenes de Mañana” en el Programa Erasmus +: Acción 
Clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. 
 
2.- L’intercanvi es realitzarà del 24 al 29 de juliol de 2017, a l’alberg de la Ruta del 
Ferro de Sant Joan de les Abadesses. Durant aquesta setmana, s’efectuaran 
formacions de les possibilitats de mobilitat que ofereix la Unió Europea pels joves, 
activitats de lleure, culturals i de coneixença del territori del Ripollès. 
 
3.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses s’ofereix a col·laborar en 
l’organització de les activitats previstes dins del marc del Programa Erasmus +, 
posant a disposició del Consell Comarcal dels instal·lacions i serveis de què disposa 
l’Alberg Ruta del Ferro, del qual és titular. L’Alberg Ruta del Ferro, per les seves 
característiques resulta idoni per acollir les 41 persones que participaran en 
l’intercanvi. 
 
Alhora, l’Alberg Ruta del Ferro ofereix la possibilitat de llogar bicicletes per dur a 
terme la sortida programada pel dia 27 de juliol de 2017, amb inici programat a les 
15 hores al parc de l’Estació de Sant Joan de les Abadesses i finalització a les 21 
hores al mateix parc. S’ha sol·licitat oferta a 4 empreses i, de conformitat amb 
l’informe emès per la cap de l’Àrea de Serveis a les persones, l’econòmicament més 
avantatjosa és la presentada per l’Alberg Ruta del Ferro, per un import de 410 €. 
 
 
Per tot l’exposat, ambdues parts CONVENEN: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses prestarà el servei de pensió 
completa per 41 persones a l’Alberg Ruta del Ferro des del 24 al 29 de juliol de 
2017. 
 
El preu de la pensió completa és de 36,10 € per persona i dia. En conseqüència, el 
cost total d’aquest servei és de 7.400,50 €,IVA inclòs, que respon al següent detall: 
36,10 € x 5 dies x 41 persones. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a través de l’Alberg Ruta del 
Ferro, el dia 27 de juliol, de 15 a 21 hores posarà a disposició del Consell Comarcal 
del Ripollès 41 bicicletes, pel preu unitari de 10 € per bicicleta i casc, de tal manera 
que aquest servei ascendeix l’import total de 410 €.  
 
Tercer.- El Consell Comarcal del Ripollès pagarà a l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses l’import total de 7.810,50 € (7.400,50 € + 410 €), IVA inclòs a 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, contra presentació de la corresponent 
factura. 
 
Llegit i trobat conforme, el signen per duplicat i en senyal de conformitat en el lloc i 
data a l’inici esmentats. 
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Ramon Roqué i Riu, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses//Joan 
Manso i Bosoms, President del Consell Comarcal del Ripollès// Raquel Costa 
Iglesias, Secretària//Mireia Grau i Sadurní,Secretària.” 
 
Segon. L’aprovació d’aquest conveni està supeditat a l’informe favorable 
de la intervenció. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, per a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal i a l’Àrea de 
Serveis a les persones, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva 
constància. 
 
Cinquè. 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: 
 
 
Decret de 22.06.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les 

obligacions relatives a les factures agrupades en la relació 
F/2017/24 d’import 26.712,07 € i que conté 12 factures, 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de 
l’estat de despeses del pressupost vigent. 

Decret de 27.06.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants d’admesos i 
exclosos en el procés selectiu per a la contractació de 5 
joves en el marc del projecte de Brigades Joves de 
l’Ajuntament de Camprodon. 

Decret de 28.06.17 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. 

Decret de 03.07.17 Contracte menor de subministrament d’un ordinador 
portàtil destinat als serveis tècnics de la corporació. 

Decret de 05.07.17 Aprovació definitivament de la llista d’aspirants 
d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a la 
contractació de 5 joves en el marc del projecte de Brigades 
Joves de l’Ajuntament de Camprodon. 

Decret de 10.07.17 Contractar en règim laboral temporal, el personal que es 
detalla, per portar a terme el projecte de Brigades Joves de 
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l’Ajuntament de Camprodon. 
 
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 
27.04.2017 

Fixar els percentatges imputables estimats en base al 
temps de dedicació del personal de la corporació, adscrit 
al servei de recaptació o altres despeses generals, en el 
període de 1 de gener a 31 de desembre de 2016, 
d’acord amb el detall que consta a la resolució. 

Resolució de 
25.05.2017 

Incoar la tramitació de l’expedient de transport  a la 
demanda Ruta Toses-Planoles-Ribes de Freser. 

Resolució de 
08.06.2017 

Incoar l’expedient de contractació per a les obres de 
reubicació dels quadres elèctrics de la depuradora de la 
Vall de Núria. 

Resolució de 
20.06.2017 

Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram  a l’Albert Pic de l’Àguila 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 comunitat de Propietaris 
del carrer Josep Ma. Pellicer, 16-18 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  a la comunitat de Propietaris 
de l’avinguda Ripollès, 21 de Ripoll, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 
26.06.2017 

Incoar l’expedient de contractació per al 
subministrament dels cabalímetres de l’EDAR de 
Planoles i Setcases. 

Resolució de 
27.06.2017 

Incoar la tramitació de l’expedient de transport  a la 
demanda Ruta Molló-Camprodon- Ripoll Vallfogona. 

Resolució de 
28.06.2017 

Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram  a la comunitat de Propietaris 
de la plaça Generalitat, 4 de Ripoll, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 
30.06.2017 

Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Gombrèn per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals, que 
ascendeix a un total de 517,28 €. 

Resolució de 
30.06.2017 

Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals, que 
ascendeix a un total de 517,28 €. 
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Resolució de 
04.07.2017 

Seleccionar el candidat que es relaciona per a portar a 
terme un total de 300 hores de pràctiques curriculars al 
Consell Comarcal, dins de la subàrea d’Ensenyament. 

Resolució de 
05.07.2017 

Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals, que 
ascendeix a un total de 517,28 €. 

Resolució de 
05.07.2017 

Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament d’Ogassa per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a la millora i 
condicionament de camins públics municipals, que 
ascendeix a un total de 517,28 €. 

Resolució de 
06.07.2017 

Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram  a la comunitat de Propietaris 
del carrer Indústria, 32 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 
06.07.2017 

Autoritzar el pagament de 1.530 €  a l’Associació 
Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, en concepte 
d’increment d’hores per part del professorat durant el 
primer trimestre del curs 2016-2017. 

Resolució de 
06.07.2017 

Ordenar el pagament de 108,78 € corresponent a la 
diferència de cotització de les quotes de la Seguretat 
Social dels mesos d’abril i maig de 2017. 

Resolució de 
11.07.2017 

Resolució d’atorgament d’un permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna al 
representant de l’Hotel Coma, del municipi de Setcases. 

Resolució de 
11.07.2017 

Resolució d’atorgament d’un permís puntual 
d’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna al 
propietari de l’habitatge situat a l’avinguda Roc de la 
Guilla, 2, del municipi de Campdevànol. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
9.PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
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 
 
 


