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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 03/2018 

 

 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 

Data: Dimarts 23 de gener de 2018 

Hora d’inici: 19.15 hores 

Hora d’acabament: 19.25 hores 

Règim de la sessió: Extraordinària i urgent 

 

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 

   Sra. Dolors Cambras i Saqués  

   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 

   Sr. Luis López i Lafuente 

   

 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 

 Interventora  Sra. Montserrat Miarons i Serra 

 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 

   

Excusa la seva absència:   Sr. Josep Estragués i Bonada 

  Sr. Enric Gràcia i Barba 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Proposta d’aprovació de la urgència de la sessió del Consell de 

Govern. 

2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques per a la 

contractació de les obres del projecte centre d’educació ambiental i 

acollida “porta a la serralada de Montgrony” de Campdevànol 

mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i de 

la tramitació urgent de l’expedient . 

3. Proposta de modificació del contracte de servei de menjador de les 

escoles rurals de la comarca del Ripollès 

 

El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ DEL 

CONSELL DE GOVERN 

 

És objecte d’aquesta sessió extraordinària i urgent sotmetre a aprovació les 

dues propostes següents: 

 

- Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques per a la 

contractació de les obres del projecte centre d’educació ambiental i acollida 

“porta a la serralada de Montgrony” de Campdevànol mitjançant 

procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i de la tramitació 

urgent de l’expedient. 

- Proposta de modificació del contracte de servei de menjador de les escoles 

rurals de la comarca del Ripollès 

 

1.1. La urgència d’aquesta sessió ve motivada, pel que fa al primer del s 

punts esmentats, en el fet que el Consell Comarcal del Ripollès per executar 

el “Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència del 

Pirineus més autèntics,” un projecte comú d’abast comarcal, que alhora 

engloba els projectes locals de sis municipis: Ribes de Freser, Camprodon, 

Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Campdevànol, és beneficiari 

de dues subvencions : 

  

- Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la Consellera de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya s’ha 

aprovat l’operació GO03-00875,  en el marc del Programa operatiu FEDER 

2014.2020, eixos prioritaris 4 i 6, per un import de 2.130.221,52 € de despesa 

elegible final, i s’ha atorgat al Consell Comarcal un cofinançament FEDER  de 

1.065.110,76 €. 

 

- Per Resolució del Director General de Turisme de data 30 de novembre de 

2016, es va atorgar al Consell Comarcal del Ripollès una subvenció per un 

import de 262.537,90 €, sobre els 528.055,31 € sol·licitats.  

D’acord amb allò que disposa la base 14a. de l’Ordre EMC/145/2016, de 3 de 

juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de 

foment territorial del turisme,  la justificació d’aquests projectes s’ha de fer 

abans de la data límit de 30 de setembre de 2017. No obstant això, en data 29 de 

juny de 2017, RE: 2519, es notifica al Consell Comarcal del Ripollès la 

Resolució de pròrroga del termini d’execució i justificació de la subvenció 

atorgada, que s’amplia fins el 31 de març de 2018. 

 

Dins de l’esmentat projecte global d’inversió, s’hi inclou l’actuació del 

municipi de Campdevànol, Centre d’Educació Ambiental i Acollida “Porta 

a la Serralada de Montgrony”, el pressupost de la qual és  de 221.657,03 €, 

IVA inclòs.  
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Aquest projecte en haver-se d’executar en sòl no urbanitzable, requereix 

que per a la seva aprovació es duguin a terme els tràmits de l’article 49 del 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de  la 

Llei d’urbanisme. Aquest procediment, que està en tràmit, comporta un 

allargament ostensible del termini normal d’aprovació d’un projecte d’obres 

i requereix l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme. 

 

En data d’avui té entrada al Registre del Consell Comarcal -RE 224-, el 

Projecte bàsic i executiu del Centre d’Educació Ambiental  i Acollida 

“Porta a la Serralada de Montgrony” i el just termini que resta per licitar i 

executar l’obra,  justifica la necessitat de convocar una  sessió 

extraordinària i urgent i l’aprovació de la tramitació per urgència de 

l’expedient de contractació  

 

La urgència ve motivada, a més, pel fet que la ubicació del Centre 

d’Educació Ambiental “Porta a la Serralada de Montgrony”, estava prevista 

en una altra ubicació, dins del mateix àmbit de sòl no urbanitzable, la qual 

va haver de ser desestimada. En efecte, l’Agència Catalana de l’Aigua va 

determinar que la ubicació inicialment prevista estava en zona inundable i, 

a fi de verificar si es trobava en una línia preferent, va requerir la redacció 

d’un Estudi d’inundabilitat a l’Ajuntament de Campdevànol, donat que 

l’Agència no en disposava de cap de la Conca del Merdàs. Per l’Ajuntament 

de Campdevànol era impossible afrontar, des del punt de vista temporal , 

econòmic i tècnic aquest Estudi d’inundabilitat, per la qual cosa va haver 

d’optar per un canvi d’ubicació dins del mateix àmbit, la qual cosa ha 

motivat un clar retard en la tramitació del Projecte.  

 

A més, en l’execució d’aquest projecte hi concorre un  evident interès 

general en estar inclòs en un projecte de caràcter comarcal, el “Pla per a la 

promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més 

autèntics”, el qual està subvencionat en el marc del Programa operatiu 

FEDER 2014.2020 i en el marc del programa plans de foment territorial del 

turisme per a l’any 2016.  

 

1.2. La urgència del segon dels punts sotmesos a aprovació en la sessió del 

Consell de Govern, rau en el fet que en data 19 de gener de 2017, la cap 

d’àrea de Cooperació Municipal i cap d’àrea de Serveis a les persones, ha 

emès un informe sobre la necessitat d’efectuar modificacions al contracte 

de menjador escolar a les escoles rurals de la comarca del Ripollès, arrel de 

la petició realitzada per part de la direcció de l ’escola d’Ogassa i considera 

necessària la contractació d’un/a monitor/a addicional, degudament 

justificada pel nombre d’alumnes usuaris del servei i per garantir la seva 

seguretat.    

 

L’inici de la prestació del servei de monitoratge addicional es preveu  que 

sigui el proper 1 de febrer de 2018, fet que justifica la incorporació 

d’aquest punt en l’ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent.  
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Fonaments de Dret: 

 

L’article 98.b) 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 estableix 

que les sessions plenàries i per extensió la de la resta d’òrgans de govern 

col·legiats, s’han de convocar, com a mínim, amb dos dies d’antelació, 

llevat de les extraordinàries amb caràcter  urgent. 

 

Així mateix, l’article 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals (ROF), estableix que entre la convocatòria  i la 

celebració de la sessió del Consell de Govern no podran transcórrer menys 

de 24 hores, excepte en el cas de les sessions extraordinàries i urgents, en 

les quals, abans de procedir a conèixer els assumptes  inclosos en l’ordre 

del dia, haurà de ser declarada la urgència per acord favorable de la majoria 

dels membres. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 

adopta els acords següents: 

 

Primer.- Declarar la urgència d’aquesta sessió extraordinària del Consell de 

Govern, pels motius exposats. 

 

 

2. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL 

PROJECTE CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL I ACOLLIDA 

“PORTA A LA SERRALADA DE MONTGRONY” DE 

CAMPDEVÀNOL MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 

DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I DE LA TRAMITACIÓ 

URGENT DE L’EXPEDIENT  
 

 

Antecedents: 
 

1.- El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la convocatòria 

regulada per l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, va sol·licitar una 

subvenció per un cost total de 2.438.889,52 €, essent l’aju t FEDER 

sol·licitat de 1.219.444,76 €, amb el títol Pla per a la promoció del turisme 

de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics.  

 

Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la Consellera de 

Governació, Administracions Públiques i  Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya s’ha aprovat l’operació GO03-00875,  en el marc del Programa 

operatiu FEDER 2014.2020, eixos prioritaris 4 i 6, per un import de 
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2.130.221,52 € de despesa elegible final, i s’ha atorgat al Consell Comarcal 

un cofinançament FEDER  de 1.065.110,76 €.  

 

El Consell Comarcal del Ripollès té el compromís d’aportar la quantitat de 

1.065.110,76 €, per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació 

cofinançada pel FEDER. 

 

2.- El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de l’Ordre EMC/145/2016, 

de 3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans 

de foment territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l’any 

2016, va sol·licitar una subvenció per a l’execució del projecte “Pla per a la 

promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més 

autèntics”. Per Resolució del Director General de Turisme de data 30 de 

novembre de 2016, es va atorgar al Consell Comarcal del Ripollès una 

subvenció per un import de 262.537,90 €, sobre els 528.055,31 € 

sol·licitats.  

 

3.- Dins d’aquest projecte global d’inversió, s’hi inclou l’actuació del 

municipi de Campdevànol Centre d’Acollida Serralada Montg rony, el 

pressupost de la qual és de 221.657,04 €, IVA inclòs.  

 

4.- L’objecte del contracte és l’execució de les obres descrites en el 

Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la implantació 

del nou equipament: Centre d’Educació Ambiental i Acollida “Porta a la 

Serralada de Montgrony”, al municipi de Campdevànol, redactat per 

l’arquitecta Susanna Escriu Vilalta.  

 

El contracte s’haurà d’executar de conformitat amb les condicions que 

determini l’Acord d’aprovació definitiva del Projecte de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Girona, que en el seu moment s’adopti.  

 

Així mateix, s’haurà de donar compliment a la llicència d’obres que atorgui 

l’Ajuntament de Campdevànol.  

 

5. La Presidència ha dictat un Decret de data 23 de gener de 2018, sobre la 

necessitat d’incoar l’expedient de contractació de les obres de referència, 

mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació i 

tramitació urgent. 

 

La urgència ve motivada pel fet que la ubicació del Centre d’Educació 

Ambiental “Porta a la Serralada de Montgrony”, estava prevista en una altra 

ubicació, dins del mateix àmbit de sòl no urbanitzable, la qual va haver de 

ser desestimada. En efecte, l’Agència Catalana de l’Aigua va determinar 

que la ubicació inicialment prevista estava en zona inundable i, a fi de 

verificar si es trobava en una línia preferent, va requerir la redacció d’un 

Estudi d’inundabilitat a l’Ajuntament de Campdevànol, donat que l’Agència 

no en disposava de cap de la Conca del Merdàs. Per l’Ajuntament de 
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Campdevànol era impossible afrontar, des del punt de vista temporal, 

econòmic i tècnic aquest Estudi d’inundabilitat, per la qual cosa va haver 

d’optar per un canvi d’ubicació dins del mateix àmbit, la qual cosa ha 

motivat un clar retard en la tramitació del Projecte.  

 

A més, en l’execució d’aquest projecte hi concorre un evident interès 

general en estar inclòs en un projecte de caràcter comarcal, el “Pla per a la 

promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més 

autèntics”, el qual està subvencionat en el marc del Programa operatiu 

FEDER 2014.2020 i en el marc del programa plans de foment territorial del 

turisme per a l’any 2016.  

 

6. El pressupost d’execució material és de 153.939,19 €, al qual cal sumar 

l’import de 20.012,09 € corresponent a despeses generals i l’import de 

9.236,35 € corresponent al 6% de benefici industrial, de tal manera que 

resulta un import de 183.187,63 €.  

 
El preu que ha de servir de base en aquest procediment obert és el de 

183.187,63 € de preu base, més 38.469,40 € corresponent al 21 % d’IVA, i 

que resulta un import total de 221.657,03 € (DOS-CENTS VINT-I-UN MIL 

SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS), IVA 

inclòs. 

 

S’ha redactat el plec de clàusules administratives que regulen la 

contractació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 

d’adjudicació, tramitació d’urgència de les obres del Projecte Centre 

d’Educació Ambiental i Acollida “Porta a la Serralada de Montgrony”, del 

municipi de Campdevànol. 

 

Consta a l’expedient l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció, de 

data 23 de gener de 2018 el qual és favorable al contingut del plecs 

redactats. 

 

 

Fonaments de dret 

 

I.- De conformitat amb el que disposa l’article 110 del Re ial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 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.  

 

L’article 112 del TRLCSP estableix que podran ser objecte de tramitació 

urgent els expedients corresponents als contractes la celebració dels quals 

respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació de les qua ls sigui 

precisa accelerar per raons d’interès públic. A tal efecte, l’expedient haurà 

de contenir la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, 

degudament motivada. 
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Els expedients qualificats d’urgents es tramitaran seguint el mateix 

procediment que els ordinaris, si bé gaudiran de preferència en el seu 

despatx per part dels diferents òrgans que intervinguin en la tramitació, que 

disposaran d’un termini de 5 dies per emetre els respectius informes o 

complimentar els tràmits corresponents.  

 

Acordada l’obertura del procediment d’adjudicació els terminis establerts 

en aquesta llei per a la licitació, adjudicació i formalització el contracte es 

reduiran a la meitat. 

 

II.- 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. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 

adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar la urgència de la tramitació de l’expedient de contractació 

de les obres del Projecte Centre d’Educació Ambiental i Acollida “Porta a 

la Serralada de Montgrony”, del municipi de Campdevànol, que s’hauran 

d’adjudicar per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.  

 

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars del 

procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte d’obres 

del Projecte Centre d’Educació Ambiental i Acollida “Porta a la Serralada 

de Montgrony”, al municipi de Campdevànol . 

 

Tercer. Autoritzar la despesa de 183.187,63 € de preu base, més 38.469,40 

€ corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 221.657,03 € 

(DOS-CENTS VINT-I-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS 

AMB TRES CÈNTIMS), IVA inclòs. 

 

Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 

mitjançant anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 13 dies 

naturals comptadors des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de 

la Província de Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web 

del Consell Comarcal del Ripollès (www.ccripolles.cat) en l’apartat perfil 

del contractant. 

 

Cinquè. L’inici de les obres resta condicionat a l’aprovació definitiva del 

projecte per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i a l’atorgament 

de la corresponent llicència d’obres per part de l’Ajuntament de 

Campdevànol. Si s’hagués formalitzat el contracte abans que la Co missió 

Territorial d’Urbanisme de Girona hagués adoptat l’acord d’aprovació i no 

es disposi de la llicència d’obres, els terminis posteriors a la formalització 

previstos als plecs, quedaran en suspens. Aquests terminis es reprendran 

http://www.ccripolles.cat/
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l’endemà de la notificació a l’adjudicatari de l’acord d’aprovació del 

projecte i de la llicència. 

 

Sisè. Aquest acord resta supeditat a l’informe favorable de la Intervenció.  

 

El president explica el contingut del projecte i que el dia 6 de febrer de 

2018 estarà aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme.  

 

 

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI 

DE MENJADOR DE LES ESCOLES RURALS DE LA COMARCA 

DEL RIPOLLÈS 

 

En data 18 de juliol de 2016 es va signar el contracte entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i el Sr. Marc Navarro Moya, per la prestació del 

menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès.  El contracte 

ascendeix a l’import de 65.211,15 €/any més 3.431,12 € d’IVA.   

 

La direcció de l’Escola L’Esquirol d’Ogassa, en data 12 de gener de 2018,  

ha enviat al Consell Comarcal un escrit sobre la necessitat d’un suport de 

monitoratge al servei de menjador atès que s’ha incrementat el nombre 

d’usuaris.  

 

La directora al·lega que una sola monitora per a 18 o 20 alumnes, entre ells 

molts d’educació infantil (P3-P5), no pot desenvolupar el servei amb les 

garanties adequades. També justifica el suport de monitoratge amb poder 

complir els objectius marcats en el Pla de Funcionament del menjador que 

té l’escola. 

 

En data 19 de gener de 2017, la cap d’àrea de Cooperació Municipal i cap 

d’àrea de Serveis a les persones, ha emès un informe sobre la necessitat 

d’efectuar modificacions al contracte de menjador escolar a les escoles 

rurals de la comarca del Ripollès, arrel de la petició realitzada per part de la 

direcció de l’escola i considera la contractació d’un/a monitor/a 

degudament justificada pel nombre d’alumnes usuaris del servei i per 

garantir la seva seguretat.   Segons l’informe, per tal de dur a terme 

correctament el servei de menjador s’ha  d’incorporar un/a monitor/a 

addicional a l’escola l’Esquirol,  de dilluns a divendres, durant 2,25 hores 

diàries, durant tot el curs escolar 2017-2018. 

 

En data 23 de gener de 2018, la Gerència dicta Resolució d’incoació de 

l’expedient de modificació del contracte del servei de menjador escolar a 

les escoles rurals de la comarca del Ripollès. Aquesta modificació 

consisteix en la contractació, a càrrec de l’adjudicatari, d’un/a monitor/a 

addicional a l’escola L’Esquirol, d’Ogassa, per al curs 2017 -18, amb les 

condicions següents: 

 

- Dies: de dilluns a divendres 
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- Horari de 13.00 h a 15.15 h. (2’25 hores diàries) 

- Preu: 13,46 €/hora 

 

L’inici de la prestació d’aquest servei de monitoratge addicional es produirà 

el dia 1 de febrer de 2018 i s’estendrà fins a finals del curs 2017-2018 (el 

22 de juny de 2018). 

 

El cost addicional del monitoratge ascendeix l’import de 2.846,79  € (DOS 

MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU 

CÈNTIMS). 

 

L’import d’aquest monitoratge addicional no supera el 10% de l’import del 

contracte previst per al curs 2107-18.  

 

La clàusula 21.2 del plecs de clàusules reguladores de la contractació 

estableix que en les modificacions del contracte el Consell Comarcal en tot 

cas ha de garantir l’equilibri financer.  

  

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 

adopta els acords següents: 

 

Primer.- Modificar el contracte del servei de menjador escolar a les escoles 

rurals de la comarca del Ripollès per al curs 2017-2018. Aquesta 

modificació consisteix en la contractació, a càrrec de l’adjudicatari, d’un/a 

monitor/a addicional a l’escola l’Esquirol, d’Ogassa, per al curs 2017 -18, 

amb les condicions següents: 

 

- Dies: de dilluns a divendres 

- Horari de 13.00 h a 15.15 h. (2’25 hores diàries) 

- Preu: 13,46 €/hora 

 

L’inici de la prestació d’aquest servei de monitoratge addicional serà el dia 

1 de febrer de 2018. 

 

Segon.- Atorgar al senyor Marc Navarro i Moya, adjudicatari del contracte 

de servei de menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès un 

període 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, 

adjuntant-li una còpia de la proposta del conveni de modificació.  

 

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 la 

signatura del conveni de modificació del contracte en un termini no 

superior a 15 dies hàbils. 

 

Quart.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2018 amb 

la quantitat necessària per poder fer front a la totalitat de la despesa durant 

la vigència del contracte. 
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Cinquè.- Comunicar aquest acord a la intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 

Persones als efecte oportuns. 

 

Sisè. Aquest acord resta supeditat a l’informe favorable de la Intervenció . 

 

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  

 

 

 


