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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 15/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 5 de setembre de 2017 
Hora d’inici:  19:20 hores 
Hora d’acabament: 19:30 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 de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 

administratives i tècniques particulars que regulen la contractació, 
mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, del 
subministrament, instal·lació i programació d’una reixa de fins, un 
cargol compactador i la construcció d’una caseta de serveis de la zona 
del desbast de Nevà, del municipi de Toses. 

3. Ratificar el Decret d’adjudicació, per procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, del servei de la gestió de l’Escola Comarcal de 
Música del Ripollès. 

4. Ratificar el Decret d’adjudicació per procediment obert, amb un únic 
criteir d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-3. 
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5. Ratificar el Decret d’adjudicació per procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació del servei escolar de menjador de l’Escola Mare 
de Déu de Núria. 

6. Proposta de modificació de l’autorització de compatibilitat per al 
desenvolupament d’activitats públiques.  

7. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
7.1. Aprovació de factures. 

8. Devolució d’avals i fiances. 
9. Mocions d’urgència. 

9.1.  Proposta de ratificació del conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la millora de la xarxa de transport 
públic de viatgers per carretera de la comarca del Ripollès. 

9.2.  Classificació de les ofertes presentades al 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. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. 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 18 de juliol de 
2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS 
QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
PROGRAMACIÓ D’UNA REIXA DE FINS, UN CARGOL 
COMPACTADOR I LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA DE 
SERVEIS DE LA ZONA DEL DESBAST DE NEVÀ, DEL MUNICIPI 
DE TOSES 
 
En data 6 d’abril de 2017, va tenir registre d’entrada en aquesta corporació 
la tercera atribució de recursos en concepte de reposicions i millores a 
l’àmbit del Consell Comarcal del Ripollès (2017), del director i l’informe 
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tècnic de l’expedient d’atribució de recursos AF 17000115. Aquesta 
resolució preveu l’atribució dels recursos destinats al subministrament, 
instal·lació i programació d’una reixa de fins, un cargol compactador i la 
construcció d’una caseta de serveis de la zona del desbast de Nevà, del 
municipi de Toses, entre d’altres. El pressupost màxim d’aquesta actuació és 
de 57.371,33 €, més IVA. 
 
En data 27 de juliol de 2017, la cap de l’àrea de Territori i Sostenibilitat del 
Consell Comarcal del Ripollès ha emès un informe sobre la necessitat de fer 
la millora i contractar el subministrament, instal·lació i programació d’una 
reixa de fins, un cargol compactador i la construcció d’una caseta de serveis 
de la zona del desbast de Nevà, del municipi de Toses. 
 
Per resolució de gerència de 28 de juliol de 2017 es va acordar incoar la 
tramitació de l’expedient de contractació del subministrament, instal·lació i 
programació d’una reixa de fins, un cargol compactador i la construcció 
d’una caseta de serveis de la zona del desbast de Nevà, del municipi de 
Toses, amb càrrec a la partida 2017.23.1601.22799 del pressupost vigent. 
 
L’objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i programació 
d’una reixa de fins, un cargol compactador i la construcció d’una caseta de 
serveis de la zona del desbast de Nevà, del municipi de Toses. 
 
La millora del desbast de l’EDAR de Toses ha d’incloure: 

 
 Subministrament de la reixa de fins 
 Subministrament del caixó d’acer inoxidable on col·locar 

la reixa 
 Cargol transportador i compactador dels residus que treu 

la reixa de fins 
 Instal·lació mecànica i elèctrica dels diferents equips 
 Construcció d’una caseta de serveis per ubicar-hi els 

quadres elèctrics actuals i els dels nous equips, de 
dimensions 4 x 3 x 2,5 

 Construcció d’un quadre elèctric per al funcionament de 
la reixa de fins  

 Les modificacions necessàries de la telegestió i a 
l'ordinador de l’EDAR de Ripoll 

 
Consten a l’expedient l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat 
pressupostària amb càrrec a la partida 2017.23.1601.22799  i l’informe de 
Secretaria. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques que regula la 
contractació mitjançant procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació, del subministrament, instal·lació i programació d’una reixa de 
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fins, un cargol compactador i la construcció d’una caseta de serveis de la 
zona del desbast de Nevà, del municipi de Toses. 
 
Atès que per a dur a terme aquest servei s’ha de procedir a la tramitació i 
resolució de l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació dels 
plecs i de la despesa corresponent; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, 
de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte subministrament, instal·lació i programació d’una reixa de fins, un 
cargol compactador i la construcció d’una caseta de serveis de la zona del 
desbast de Nevà, del municipi de Toses. 
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte subministrament, instal·lació i programació 
d’una reixa de fins, un cargol compactador i la construcció d’una caseta de 
serveis de la zona del desbast de Nevà, del municipi de Toses. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 57.317,33 €, IVA exclòs, de preu base, més 
12.047,98 € corresponent al 21% d’IVA, i que resulta un import total de 
69.419,31 € (SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS 
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del 
pressupost vigent. 
 
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 15 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. 
 
 
3. RATIFICAR EL DECRET D’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT 
OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI 
DE LA GESTIÓ DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL 
RIPOLLÈS 
 
Vist el Decret de Presidència de data 7 d’agost de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
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“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
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, 
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 va comprovar, 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, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 3 (oferta econòmica). 
 
En data 17 de juliol de 2017, s’ha reunit 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 
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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. 
 
- 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 la 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.  

En data 18 de juliol de 2017 el Consell de Govern admet l’oferta presentada 
per l’Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, representada 
pel senyor Jordi Pau i Ricart i el requereix per tal que, en un termini màxim 
de 10 dies aporti la corresponent documentació que s’enumera.  
 
En data 27 de juliol i 2 d’agost de 2017 l’Ateneu de la Música i les Arts del 
Ripollès, dins el termini conferit, aporta la documentació requerida per 
acord de Consell de Govern de data 18 de juliol de 2017 que no constava ja 
a l’arxiu d’aquest Consell. 
 
La Mesa de contractació, reunida en data 7 d’agost de 2017, conclou que 
l’Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès ha aportat la totalitat de la 
documentació requerida per acord de Consell de Govern de data 18 de juliol 
de 2017, dins del termini de deu dies hàbils atorgat a l'efecte i proposa a 
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de gestió de 
l’Escola Comarcal de Música,  a l’Ateneu de la Música i les Arts del 
Ripollès.  
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector 
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Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
(“TRLCSP”) per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut de l'acord 
del Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona 
número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Admetre l'única oferta presentada per l'Associació Ateneu de la 
Música i les Arts del Ripollès, que ha obtingut un total de 70 punts, en el 
procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte del servei de gestió de l'Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 
 
Segon. Adjudicar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 
del contracte del servei de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, a 
l'Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, pel preu de 
142.933,48 € (CENT QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS), de conformitat amb el plec de 
clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. La prestació 
d'aquest servei està exempta del pagament de l'impost sobre el valor afegit. 
 
Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2017.44.3262.22799 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea 
de Serveis a les Persones. 
 
Quart. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents, a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest decret, 
haurà de concórrer a formalitzar el contracte.   
 
Cinquè. Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern 
que se celebri. 
 
Sisè. Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil de 
contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, 
www.ccripolles.cat  ” 
 
Ripoll, 7 d’agost de 2017//El president //Joan Manso i Bosoms Davant 
meu,//La secretària // Mireia Grau i Sadurní” 
 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
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Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 7 d’agost de 2017, pel qual 
s’adjudica, per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, el 
servei de la gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
 
Segon. El Consell de Govern, com a òrgan contractant, es compromet a dotar 
suficientment el pressupost de la propera anualitat de vigència del contracte, 
a fi de garantir el finançament de la contractació. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i 
a l’efecte corresponent. 
 
 
4. RATIFICAR EL DECRET D’ADJUDICACIÓ PER 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 
 
 
Vist el Decret de Presidència de data 7 d’agost de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
ADJUDICACIÓ DEL 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 
 
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 
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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 
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 



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 

  10 

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. 
 
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 



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 

  11 

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. 
 
En data 18 de juliol de 2017 el Consell de Govern exclou l’empresa 
Limpieza de Tubos Navarro, SA, admet l’oferta presentada per Ecológica 
Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) i el requereix per tal que, en un 
termini màxim de 10 dies, aporti la corresponent documentació que 
s’enumera.  
 
En data 3 d’agost de 2017, ECOIMSA aporta la documentació següent: 
Garantia definitiva per import de 8.432,20 €, certificats acreditatius de 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, codi de transportista de residus autoritzat per L’Agència de Residus 
de Catalunya i declaració de que el NIF, DNI 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. 
 
En data 7 d’agost de 2017, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en 
considerar-la suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat 
proposta d'adjudicació a favor de l'empresa Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA). 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(“TRLCSP”) per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència; 
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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; 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Adjudicar el 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, a l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y 
MEDITERRANEA, SA (ECOIMSA), pel preu de 37,40 €/m3, més 3,74 € 
corresponent al 10% d’IVA, resultant un import de 41,14 €/m3 
(QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS), IVA inclòs, de 
conformitat amb el plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2017.21.1623.22799 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents, a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest decret, 
haurà de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars, el 
contractista està obligat a presentar al Consell Comarcal del Ripollès, 
abans de la data de l’inici dels treballs, acreditació de la subscripció d’una 
assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del 
desenvolupament del servei, l’import de la qual s’haurà d’ajustar a allò 
que determina la normativa sectorial i el rebut del pagament de les primes. 
La cobertura de l’assegurança haurà de ser efectiva en el moment d’inici del 
contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada total del 
contracte. 
 
Quart. Retornar a l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, 
SA, (ECOIMSA), l’aval de l’entitat Bankinter, SA, número 0374163, per un 
import de 5.280,10€ (CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS), dipositat en concepte de garantia definitiva del contracte 
de servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, 
any 2016. 
 
Cinquè. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents, a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
haurà de concórrer a formalitzar el contracte.  
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Sisè. Notificar aquest acord a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, 
www.ccripolles.cat. 
 
Sisè. Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern que 
se celebri. 
 
Setè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat  
 
Ripoll, 7 d’agost de 2017//El president //Joan Manso i Bosoms Davant 
meu,//La secretària // Mireia Grau i Sadurní” 
 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 7 d’agost de 2017, pel qual 
s’adjudica, per procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu 
més baix, el contracte del servei de transport i tractament dels lixiviats de 
l’abocador comarcal Ripollès-3. 
 
Segon. El Consell de Govern, com a òrgan contractant, es compromet a dotar 
suficientment el pressupost de la propera anualitat de vigència del contracte, 
a fi de garantir el finançament de la contractació. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i 
a l’efecte corresponent. 
 
 
5. RATIFICAR EL DECRET D’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT 
OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI 
ESCOLAR DE MENJADOR DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE 
NÚRIA 
 
Vist el Decret de Presidència de data 7 d’agost de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
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.  
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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 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. 
 
En data 18 de juliol de 2017 el Consell de Govern admet l’oferta presentada 
per Hosteleria i Servicios Colectivos, SA (HOSTESA) i el requereix per tal 
que, en un termini màxim de 10 dies, aporti la corresponent documentació 
que s’enumera.  
 
En data 31 de juliol de 2017, dins el termini conferit, la senyora Yolanda 
Martínez López, en representació de Hosteleria de Servicios Colectivos SA 
(HOSTESA), aporta la documentació següent:  

 Garantia definitiva per import de 3.285,12 € 
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 

Social 
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
 Rebut acreditatiu d’haver subscrit la corresponent pòlissa 

d’assegurança, pel període 01/01/2017 a 01/01/2018 
 Solvència tècnica i professional: indicació dels mitjans materials de 

què disposi per executar el contracte.  
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La Mesa de contractació, reunida en data 7 d’agost de 2017, conclou que 
Hosteleria de Servicios Colectivos SA (HOSTESA) ha aportat la totalitat de 
la documentació requerida per acord de Consell de Govern de data 18 de 
juliol de 2017, dins del termini de deu dies hàbils atorgat a l'efecte i 
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei 
escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser,  
a Hosteleria de Servicios Colectivos SA (HOSTESA). Respecte al document 
de solvència tècnica i professional aportat, la Mesa de contractació, segons 
el criteri dels tècnics d’ensenyament, el considera suficient ja que HOSTESA 
disposa del mobiliari, equipament i parament de la cuina relacionat a 
l’Annex I del Plec de prescripcions tècniques del contracte del servei 
escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
(“TRLCSP”) per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut de l'acord 
del Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona 
número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Admetre l'única oferta presentada per Hosteleria i Servicios 
Colectivos, SA (HOSTESA), que ha obtingut un total de 22,40 punts, en el 
procediment 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. 
 
Segon. Adjudicar el 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, a Hosteleria i Servicios Colectivos, SA 
(HOSTESA), pel preu de 65.702,34 €, més 4.351,89 €, corresponent a l’IVA, 
resultant un import total de 70.054,23 € (SETANTA MIL CINQUANTA-
QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS), de conformitat amb el plec 
de clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. 
 
L’IVA que s’aplica a totes les partides en les quals es desglossa el preu és 
del 10%, excepte en el cas del preu del personal d’atenció a l’alumnat 
(monitoratge) i el seu corresponent benefici empresarial, que n’estan 
exempts. 
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Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2017.44.3261.22799 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a i a l’Àrea 
de Serveis a les Persones. 
 
Quart. De conformitat amb les clàusules 19 i 28.1 del Plec de clàusules 
administratives la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil s’haurà de 
mantenir en vigor i al corrent de pagament durant tot el termini de vigència 
del contracte. El contractista restarà obligat a acreditar davant el Consell 
Comarcal la vigència de la pòlissa a cada venciment del rebut anterior.  
 
Cinquè. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents, a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
haurà de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
Sisè. Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern que 
se celebri. 
 
Setè.  Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil de 
contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, 
www.ccripolles.cat  
 
Ripoll, 7 d’agost de 2017//El president //Joan Manso i Bosoms Davant 
meu,//La secretària // Mireia Grau i Sadurní” 
 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 7 d’agost de 2017, pel qual 
s’adjudica, per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, el 
servei escolar de menjador de l’Escola Mare de Déu de Núria. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i 
a l’efecte corresponent. 
 
 
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE 
COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS 
PÚBLIQUES  
 
Antecedents de fet: 
 
Per acord de Ple d’aquesta corporació de 17 de novembre de 2015, es va 
autoritzar la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats públiques al 
vicepresident quart d’aquesta corporació senyor Josep Coma i Guitart, amb 
dues activitats públiques més: una com a alcalde de l’Ajuntament de Molló, 
en règim del 40% de jornada, i l’altra, com a professor d’universitat, en 
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règim del 32% de jornada. Aquesta autorització restava condicionada a 
l’estricte compliment de la jornada de treball establerta en aquesta 
corporació, així com al fet que el càrrec públic com a alcalde no sigui 
retribuït en règim de dedicació exclusiva i que el lloc de treball de professor 
universitari associat sigui a temps parcial i de durada determinada. 
 
Així mateix, el senyor Josep Coma i Guitart restava obligat a posar en 
coneixement d’aquesta corporació qualsevol modificació que es produís en 
les condicions de les activitats públiques declarades. En aquest sentit, per 
acord de Consell de Govern de 6 de setembre de 2016 s’acordà la 
modificació de l’autorització de compatibilitat atorgada el 17 de novembre 
de 2015, pel tal d’adaptar-la als nous horaris de l’interessat a l’Ajuntament 
de Molló (40% de jornada) i a la Universitat de Barcelona (10,66% de 
jornada). 
 
En data 26 de juliol de 2017, el senyor Josep Coma i Guitart, ha presentat un 
escrit per mitjà del qual posa en coneixement d’aquesta corporació, la 
modificació de la jornada de treball i de l’horari com a professor de la 
Universitat de Barcelona, i de l’horari que realitzarà en aquesta corporació, i 
sol·licita l’autorització, d’acord amb els nous horaris que proposa, a partir 
del dia 12 de setembre: 
 

- Docent de la Universitat de Barcelona:  
Primer semestre: dimecres de 9 a 14 hores – dijous d’11 a 14 hores.    
Segon semestre: dijous de 12 a 14 hores 

- Consell Comarcal: dilluns de 8 a 16 hores i dimarts de 8 a 15 hores i 
de 16 a 19:15 hores 

Fonaments de Dret: 
 
L’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al Servei de les Administracions Públiques estableix, amb caràcter 
general, que el personal al servei de les corporacions locals, no podrà 
compatibilitzar les seves activitats amb un segon lloc de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic, excepte quan concorrin els supòsits que 
determina la pròpia Llei. 
 
L’article 4 de la Llei 53/1984, determina que es pot autoritzar la 
compatibilitat, sempre que es compleixin les prescripcions d’aquesta Llei, 
per ocupar un lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari 
associat, en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb 
duració determinada. 
 
L’article 5 de la Llei 53/1984 estableix, com a excepció, que el personal al 
servei de les corporacions locals podrà compatibilitzar les seves activitats 
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amb l'exercici d'un càrrec electiu en una corporació local, sempre que en 
aquesta no estigui retribuït en règim de dedicació exclusiva. 
 
De conformitat amb l'apartat 2 d'aquest mateix precepte, en aquest supòsit 
només es podrà percebre la retribució corresponent a una de les dues 
activitats, sens perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistència que 
corresponguin per l'altra. No obstant això, en el supòsit dels membres de les 
corporacions locals que estiguin en la situació de dedicació parcial prevista a 
l'article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, com és el cas que ens ocupa, podran percebre retribucions per 
tal dedicació, sempre que aquesta es dugui a terme fora de la seva jornada de 
treball a l'Administració i sense superar els límits establerts.  
 
La quantitat total a percebre pel senyor Josep Coma, com a conseqüència de les 
autoritzacions concedides està clarament per sota dels límits establerts a l'article 7.1 
de la Llei 53/1984. Aquesta corporació, l'Ajuntament de Molló i la Universitat de 
Barcelona s'hauran de comunicar recíprocament la jornada que durà a terme el 
sol·licitant en cadascuna d'elles i les retribucions que percebrà, així com qualsevol 
modificació que es produeixi.  
 
La competència per autoritzar o denegar la compatibilitat per a l'exercici d'una 
segona activitat en el sector públic correspon al ple, d'acord amb allò que disposa 
l'article 9 de la Llei 53/1984. No obstant això, l’acord de Ple d’aquesta corporació de 
data 8 de setembre de 2015, en concordança amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que el Consell de Govern 
de la corporació ostenta totes aquelles competències del Ple que de conformitat amb 
la legislació vigent siguin delegables i no hagin estat delegades expressament a 
qualsevol altre òrgan. 
 
 
Per tot això, el Consell de Govern, per unanimitat, aprova els acords 
següents: 
 
Primer. Autoritzar al senyor Josep Coma i Guitart la compatibilitat del càrrec 
que ostenta en aquesta corporació com a vicepresident quart, amb una 
jornada del 50% de dedicació amb les activitats públiques següents, d’acord 
amb les jornades i horaris detallats a la part expositiva d’aquest acord: 
 

- Com a alcalde de l’Ajuntament de Molló, en règim de dedicació parcial, amb 
una jornada de treball del 40%. 

- Com a professor universitari associat de la Universitat de Barcelona, en 
règim de dedicació parcial i durada determinada, amb una jornada de treball 
d’un 21,33% durant el primer semestre de 2017 i del 5,33% durant el segon 
semestre de 2017. 
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Segon. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment de la 
jornada de treball establerta en aquesta corporació, així com al fet que el 
càrrec públic com a alcalde no sigui retribuït en règim de dedicació 
exclusiva i que el lloc de treball de professor universitari associat sigui a 
temps parcial i de durada determinada. 
 
Tercer. El senyor Josep Coma i Guitart està obligat a posar en coneixement 
d’aquesta corporació qualsevol modificació que es produeixi en les 
condicions de les activitats públiques declarades. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Universitat de Barcelona, així com 
qualsevol modificació que es produeixi pel que fa a la jornada de treball o 
retribucions del senyor Josep Coma i Guitart. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. APROVACIÓ DE FACTURES  
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 
de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el 
Decret de Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-
09-2015), va delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, 
disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de contractacions d’import 
superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en la 
relació comptable de factures F/2017/32 de 30 d’agost 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. 
 
 
8. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
No n’hi ha. 
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9. 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. 
 
La urgència de la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia rau en el fet que el 
conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat va ser subscrit per 
la presidència de la corporació el dia 28 de juliol, sense haver estat aprovat 
pel Consell de Govern i, un cop constatat aquest fet, urgia procedir a la seva 
ratificació. Pel que fa al punt 9.2., la urgència de la seva inclusió en l’ordre 
del dia està en el fet que, tot just avui, s’ha procedit a l’obertura de les 
ofertes presentades en la licitació. 
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat dels 
membres assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
 
9.1. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA MILLORA DE LA 
XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA DE 
LA COMARCA DEL RIPOLLÈS  
 
Antecedents de fet: 
 
1.- L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que 
transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
A la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, es fixa com a un dels seus 
objectius la creació i millora de la xarxa d’infraestructures i equipaments per 
garantir que el nivell de serveis oferts a la població de muntanya sigui igual 
al de la resta de Catalunya. 
 
Concretament, per tal de donar compliment a aquest objectiu en matèria de transport 
públic col·lectiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha desenvolupat en els 
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darrers anys una sèrie d'accions a les comarques de muntanya, per a la millora de la 
xarxa de transport públic de viatgers tendents a compensar els desequilibris econòmics 
i socials entre les diverses comarques i zones de muntanya. 
 
2.- Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts signants en la 
gestió i el finançament de les mesures de millora de la xarxa de transport públic de 
viatgers per carretera introduïdes a la comarca del Ripollès durant l’any 2017, que es 
concreten en la prestació dels serveis de transport que es detallen  a continuació: 
 

- Servei de reforç transport públic  a nuclis de la  Vall de Ribes 
 - Servei prolongació transport públic Setcases - Camprodon 
 - Servei de reforç Vallfogona - Ripoll 
 - Servei Sant Joan de les Abadesses - Ogassa  
 - Servei prolongació transport públic  Camprodon - Molló 
- Servei nocturn  ocasional  del Ripollès 
- Servei de reforç regular Ribes - Ripoll 

 
El Departament de Territori i Sostenibilitat encarrega al Consell Comarcal del 
Ripollès les tasques de gestió, control i seguiment dels serveis de transport descrits en 
aquest Conveni que inclouen el seguiment de les seves incidències i atenció als 
usuaris i la seva promoció entre els veïns de la comarca. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, per la seva banda, vetllarà per a la prestació 
correcta dels serveis de transport de viatgers previstos en aquest Conveni, en tot cas, 
mitjançant empreses de transport que compleixin els requisits exigits per la normativa 
vigent i disposin dels elements tècnics i materials per a garantir la seva correcta 
prestació. Amb aquesta finalitat, es procurarà que la tipologia del vehicle a utilitzar es 
correspongui amb la necessària per donar cobertura a la demanda potencial de 
persones usuàries. 
 
Així mateix, es potenciarà l’ús de vehicles adaptats per dur a terme els serveis de 
transport establert en aquest Conveni, per tal de garantir de manera suficient del dret a 
la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda. 
 
3.- En data 28 de juliol de 2017, el president del Consell Comarcal va subscriure el 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a la millora de la 
xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca del Ripollès. 
 
Aquest conveni té previst una vigència retroactiva des de l’1 de gener de 2017 fins a la 
liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte, 
amb un límit temporal màxim de quatre anys des de la seva formalització, i sens 
perjudici que, un cop exhaurida la seva vigència, les parts acordin la continuïtat 
d'aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni. 
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Fonaments de dret: 
 
I.- En relació amb el termini de vigència dels convenis, l’article 49.h).2 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, disposa que 
els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no podrà ser 
superior als quatre anys -llevat que normativament es prevegi un termini 
superior-, però que en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest 
termini, els signataris del conveni poden acordar unànimement la seva 
pròrroga per un període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció.  
 
II.- De conformitat amb l’article 8.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 
295, de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm.6780, 
de 31.12.14),  en relació amb aquest conveni, es farà pública la informació 
relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que 
assumeixen les parts, incloses les econòmiques, i qualsevol modificació que 
es realitzi. 
 
III.- El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest 
conveni per delegació del Ple del Consell Comarcal efectuada en la seva 
sessió de 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 butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, de data 
25 de setembre de 2015. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificat el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per 
a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca del 
Ripollès, subscrit en data 28 de juliol de 2017, el qual és del contingut literal 
següent:  
 
“Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers 
per carretera de la comarca del Ripollès 
 
Barcelona, 28 de juliol de 2017 
 
REUNITS 
 
El Sr. Pere Padrosa i Pierre, que actua en nom i representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de 
director general de Transports i Mobilitat segons nomenament de data 8 de gener de 2013 i 
en virtut de les atribucions que li confereix la resolució d'autorització de signatura del 
conseller de Territori i Sostenibilitat de 25 de juliol de 2017, d’acord amb el que determina 
l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 



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 

  23 

 
I, d'altra, el Sr. Joan Manso Bosoms, que actua en nom i representació del Consell Comarcal del 
Ripollès, en la seva qualitat de president segons nomenament de data 15 de juliol de 2015 i en 
virtut de les atribucions que li confereix l’article 13.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Les parts, que es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació per a signar aquest 
Conveni, a tal efecte 
 
EXPOSEN 
 
I. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els 
transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de 
Catalunya. 
 
II. A la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, es fixa com a un dels seus objectius la 
creació i millora de la xarxa d’infraestructures i equipaments per garantir que el nivell de 
serveis oferts a la població de muntanya sigui igual al de la resta de Catalunya. 
 
Concretament, per tal de donar compliment a aquest objectiu en matèria de transport públic col∙lectiu, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat ha desenvolupat en els darrers anys una sèrie d'accions a les 
comarques de muntanya, per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers tendents a compensar 
els desequilibris econòmics i socials entre les diverses comarques i zones de muntanya. 
 
III. Les accions referides han tingut com objecte atendre les necessitats de transport dels habitants de les 
poblacions d’alta muntanya, per tal de facilitar el seu accés als diferents equipaments públics de la seva 
comarca i millorar d’aquesta manera el nivell de serveis ofert. Les rutes que es presten com a conseqüència 
d’aquestes actuacions tenen un alt grau d’especificitat ateses les característiques d’orografia complicada, 
climatologia adversa i baixa densitat de població de les àrees afectades, de tal manera que el mecanisme 
escollit per a la seva execució preveu la participació dels respectius consells comarcals, ateses les 
característiques de proximitat i coneixement de la realitat del territori afectat de què gaudeixen aquestes 
entitats, la qual cosa, a la seva vegada, permet obtenir la informació més fidedigna pel que fa a les rutes de 
transport que resulta necessari portar a terme per cobrir les necessitats de la població afectada. Aquesta 
participació dels consells comarcals es concreta en la gestió i seguiment dels serveis de transport de què es 
tracta, previ encàrrec de gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat que s’instrumentalitza en el 
conveni corresponent. 
 
IV. Amb aquesta finalitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès 
han dut a terme, d'ençà de l'any 1991, un seguit d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport 
públic de viatgers per carretera en aquesta comarca que han estat finançades pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat. 
 
V.  En aquest sentit, en exercicis anteriors es van formalitzar els respectius convenis entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès, en què es concreta el règim de gestió i el 
finançament d’aquestes actuacions. 
 
VI. La positiva experiència obtinguda amb l’execució de les actuacions de millora de la xarxa de transports 
públics de la comarca del Ripollès aconsella el seu manteniment i potenciació durant l’any 2017, per a la 
qual cosa les parts consideren adient la formalització d’un nou conveni en què es fixi el règim de 
col∙laboració institucional per garantir que les actuacions a desenvolupar es duguin a terme amb uns 
nivells òptims de celeritat i amb la màxima economia dels mitjans a emprar. 
 
D’acord amb el que s'ha exposat, les parts intervinents  
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte 
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Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts signants en la gestió i el finançament de 
les mesures de millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera introduïdes a la comarca 
del Ripollès durant l’any 2017, que es concreten en la prestació dels serveis de transport que es detallen  a 
continuació: 
 

- Servei de reforç transport públic  a nuclis de la  Vall de Ribes 
 - Servei prolongació transport públic Setcases - Camprodon 
 - Servei de reforç Vallfogona - Ripoll 
 - Servei Sant Joan de les Abadesses - Ogassa  
 - Servei prolongació transport públic  Camprodon - Molló 
- Servei nocturn  ocasional  del Ripollès 
- Servei de reforç regular Ribes - Ripoll 

 
Segon.- Actuacions i compromisos de les parts 
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat encarrega al Consell Comarcal del Ripollès les tasques de 
gestió, control i seguiment dels serveis de transport descrits en aquest Conveni que inclouen el seguiment de 
les seves incidències i atenció als usuaris i la seva promoció entre els veïns de la comarca. 
 
2. El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà per la prestació correcta dels serveis de transport de viatgers 
previstos en aquest Conveni, en tot cas, mitjançant empreses de transport que compleixin els requisits 
exigits per la normativa vigent i disposin dels elements tècnics i materials per a garantir la seva correcta 
prestació.  
 
Amb aquesta finalitat, es procurarà que la tipologia del vehicle a utilitzar es correspongui amb la 
necessària per donar cobertura a la demanda potencial de persones usuàries. 
 
Així mateix, es potenciarà l’ús de vehicles adaptats per dur a terme els serveis de transport establert en 
aquest Conveni, per tal de garantir de manera suficient del dret a la mobilitat de les persones amb mobilitat 
reduïda.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès haurà de trametre trimestralment al Servei Territorial de Transports de 
Girona un resum estadístic detallat per mesos per cadascun dels serveis de transport establerts en aquest 
Conveni, amb la determinació del nombre de viatgers transportats i el nombre d'expedicions simples que 
s'han prestat amb ocupació, amb  la finalitat de disposar dels elements necessaris per valorar el nivell de 
prestació dels serveis de transport i per tant de la consecució dels objectius de millora dels serveis objecte 
del conveni. 
 
3. El Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la Direcció General de Transports i Mobilitat 
autoritzarà, si escau, segons el que preveu la normativa reguladora dels transports públics de viatgers per 
carretera, la prestació dels  serveis de transport especificats en aquest Conveni. En aquest sentit, en  tot cas 
l'establiment o la supressió de serveis inclosos dins de l'àmbit d’aquest Conveni restarà condicionada a 
l’obtenció de la corresponent autorització de la Direcció General de Transports i Mobilitat per a la 
prestació d’aquests serveis, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora dels transports de 
viatgers per carretera. 
 
4. A l'hora de valorar si escau l'establiment efectiu  dels serveis, la Direcció General de Transports i 
Mobilitat valorarà la demanda potencial de persones usuàries existent a fi i efecte que les despeses de 
prestació del servei no siguin desproporcionades. 
 
Tercer.-  Modificació dels serveis de transport 
La incorporació de nous serveis de transport o la supressió dels previstos en el pacte anterior serà 
efectuada per acord de les parts sempre que sigui pertinent per millorar el nivell d'atenció de les necessitats 
de desplaçament del públic usuari i que les despeses derivades de la seva prestació no siguin 
desproporcionades. 
 
Quart .- Condicions de prestació dels serveis 
Els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni s'hauran de realitzar en els termes que es 
determinin en les autoritzacions a atorgar per la Direcció General de Transports i Mobilitat. 
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En el supòsit que durant la vigència d'aquest Conveni sigui necessària la modificació de les condicions de 
prestació dels serveis especialment pel que fa al nombre d’expedicions, el calendari, els horaris i les tarifes 
d’aplicació, la modificació esmentada haurà de ser sotmesa a l’aprovació del Servei Territorial de 
Transports de Girona. segons el que preveu la normativa reguladora dels transports de viatgers per 
carretera. 
Els vehicles emprats per a la prestació dels serveis descrits en aquest Conveni hauran d'anar degudament 
identificats d’acord amb els requeriments d'imatge dels transports públics de Catalunya, en els termes 
establerts per la Direcció General de Transports i Mobilitat. 
 
Cinquè.- Finançament de les actuacions 
El Departament de Territori i Sostenibilitat es farà càrrec dels costos de l’execució  de l’encàrrec efectuat 
al Consell Comarcal del Ripollès ,i en especial, del dèficit derivat de l’explotació dels serveis de transport 
descrits en aquest Conveni d’acord amb el règim de finançament previst en les clàusules següents. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès abonarà a les empreses que presten el servei les factures corresponents a 
la realització dels serveis de transport de viatgers per carretera previstos en aquest Conveni amb càrrec a 
la partida pressupostària 2017.21.4412.22799.15 del seu pressupost, sens perjudici del que es disposa en el 
paràgraf següent. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat abonarà al Consell Comarcal del Ripollès, si escau, les quanties 
que corresponguin per atendre les despeses derivades de l’execució de l’encàrrec de gestió, fins a un import 
de 233.400,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/460000100/5230/0000 del centre gestor 
PO07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017. 
 
Sisè.- Règim de liquidació 
Per contribuir a les despeses derivades de l'execució d'aquest conveni, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha de compensar al Consell Comarcal del Ripollès l'import previst a la clàusula cinquena i 
aquest s'obliga a executar el pressupost d'acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts. Així 
mateix, el Consell Comarcal del Ripollès ha de justificar l'actuació efectuada en la forma, terminis i 
condicions que preveu aquesta clàusula i trametre a la Generalitat de Catalunya, juntament amb aquesta 
documentació, l'escrit de proposta de pagament sol∙licitant l'abonament de l'import corresponent, perquè 
aquesta en el termini màxim de dos mesos reconegui l'obligació. 
 
L'abonament al Consell Comarcal del Ripollès de les quanties corresponents a les despeses derivades de 
l’execució de l’encàrrec de gestió previst en aquest Conveni es durà a terme mitjançant pagaments a 
compte per un import d’un terç de la quantitat inicialment prevista per períodes quadrimestrals.  
 
La liquidació definitiva de l’anualitat i la regularització de l’exercici tindrà lloc durant el primer trimestre 
de l’any següent, als quals efectes el Consell Comarcal haurà de presentar la documentació justificativa 
abans de cada 31 de gener. 
 
Als efectes de la regularització de cada exercici anual, el Consell Comarcal haurà de presentar davant del 
Servei Territorial de Transports corresponent un informe signat electrònicament per l’òrgan competent de 
l’ens local beneficiari de la subvenció, que ha d’anar acompanyat d’una memòria explicativa del 
compliment de la finalitat objecte de l’encàrrec de gestió, amb indicació especial de l’explotació dels 
serveis en la qual es detallin els ingressos obtinguts en concepte de bitllets, i d’una memòria econòmica 
signada electrònicament per l’òrgan interventor que, com a mínim, ha de contenir un estat detallat de les 
despeses de gestió i promoció efectuades i la resta de despeses imputables al encàrrec de gestió, agrupades 
per conceptes i d’acord amb el pressupost acceptat, si és el cas, on consti el seu pagament dins del termini 
previst al conveni. 
 
Una vegada analitzada la documentació presentada pel Consell Comarcal del Ripollès, la Direcció General 
de Transports i Mobilitat determinarà quin ha estat el cost de les activitats objecte d’encàrrec  que escau 
finançar en els termes previstos en el pacte cinquè d'aquest Conveni, i notificarà al Consell Comarcal la 
seva conformitat o discrepància amb la documentació tramesa en el termini màxim d’un mes des de la data 
de la seva presentació. Per al càlcul de les despeses de la prestació es tindrà en compte, a més de la 
documentació presentada pel Consell Comarcal, els costos de prestació dels serveis de transport segons el 
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quilometratge realitzat amb ocupació i la tipologia del vehicle a emprar en funció del nombre de persones 
usuàries del servei. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà les actuacions pertinents per ordenar el pagament, si 
escau, de la quantia corresponent al dèficit en la prestació dels serveis fins al límit establert en el pacte 
cinquè d'aquest Conveni.  
 
No obstant, ambdues parts acorden que el Departament de Territori i Sostenibilitat, abans de 
finalitzar el termini per efectuar cadascun dels pagaments a compte o la liquidació definitiva 
de l’anualitat, d’acord amb l’establert en els apartats anteriors, pot optar per efectuar-lo de 
forma ajornada o fraccionada, el que notificarà fefaentment al Consell Comarcal, fixant la data 
de pagament o adjuntant el calendari de pagaments respectivament. El termini que es fixi en 
qualsevol dels supòsits, no pot superar els dos anys comptadors des de la data de la 
notificació.  
 
Setè.- Vigència 
Aquest Conveni serà vigent i produirà efectes des de l’1 de gener de 2017 i  fins a la liquidació de la 
despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte, amb un límit temporal màxim de quatre 
anys des de la seva formalització, i sens perjudici que, un cop exhaurida la seva vigència, les parts acordin 
la continuïtat d'aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni. 
 
Vuitè.- Extinció 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada 
d’aquest Conveni: 
 
(i) la resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit; 
 
(ii) la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants i també la resolució per 
part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic degudament justificats; 
 
(iii) l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en 
aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu. 
 
Novè.-  Resolució de conflictes 
En cas de discrepància o divergència en relació a la interpretació o el compliment dels 
pactes del present conveni, caldrà sotmetre la seva resolució a un eventual acord entre les 
parts que posi fi al conflicte. En cas que no s’arribi a l’acord  esmentat, les parts podran 
interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, els atorgants signen aquest Conveni en dos exemplars i a un sol efecte, en el 
lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
 
Pere Padrosa i Pierre,// director general de Transports i Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, per autorització de signatura mitjançant la resolució del Conseller 
de Territori i Sostenibilitat TES/25/7/2017// Joan Manso Bosoms,// president del Consell 
Comarcal del 
Ripollès” 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.-Comunicar aquest acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la 
intervenció de la corporació als efectes oportuns. 
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Quart.-Publicar aquest conveni al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
9.2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL 
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 
 
En data 18 de juliol de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació 
de l’expedient d’adjudicació 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.  
 
En data 3 d’agost de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 26 
dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 148 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 nou empreses: 
 

1. Construccions Desmo, SA 
2. COP Germans Marty SA 
3. Cadagua, SA 
4. Josep Vilanova, SA 
5. Construccions Llorenç Rigat, SL 
6. Excavaciones Ampurdan 2000 SL 
7. Catalana d’infraestructures i Serveis Associats, SL 
8. Argon Informàtica, SA 
9. Salvador Serra, SA 

 
En data 5 de setembre de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 
hores,  comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les 
nou empreses que han presentat oferta, i les admet per passar a la fase 
d’obertura d’ofertes.  
 
El mateix 5 de setembre 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 de les obres per a 
realitzar les actuacions de reconstrucció del col·lector en alta de l’EDAR de 
Sant Pau de Segúries, i es demana informe sobre la valoració de les ofertes a 
l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 
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La cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 5 de setembre de 2017, ha 
emès un informe, la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS MITJANÇANT  
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'AJUDICACIÓ, DE LA 
RECONSTRUCCIÓ D’UN TRAM DE COL∙LECTOR DE L’EDAR DE SANT PAU DE 
SEGÚRIES 
 
../.. 
 

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

1. El preu 
 

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

 
P=20*(b/bmax)1/6  

 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida i l’oferta del licitador per l’execució de les obres 
determinades en la memòria valorada del col∙lector de Sant Pau de Segúries.  
“bmax”:diferència entre el preu de sortida i el de l’oferta més baixa presentada per l’execució 
de les obres determinades en la memòria valorada del col∙lector de Sant Pau de Segúries.  
 
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals. Fins a un màxim 
de 20 punts. 

 
   

2. El termini d’execució de l’obra haurà de ser de 16 setmanes com a màxim, per 
cada setmana menys es puntuarà amb 1 punt, fins a un màxim de 8 punts. 
 

3. La garantia haurà de ser com a mínim de 18 mesos, per cada mes més de 
garantia es puntuarà amb 0,5 punts, fins a un màxim de 16 punts. 

 
4. Si es realitza la millora de l’adequació de l’escomesa municipal propera a 

l’estrep dret del pont vell d’entrada al nucli de Sant Pau de Segúries es 
puntuarà amb 6 punts. L’obra contempla la restitució de l’entorn amb un 
talús vegetal i la formació de l’arqueta superior propera al carrer major, 
seguint les indicacions de la direcció facultativa. Aquesta obra té un cost 
aproximat de 2.500 euros.  

 

 EMPRESA 

OFERTES 
OFERTA 

ECONÒMICA 
(iva inclòs) 

REDUCCIÓ 
TERMINI 

AUGMENT 
GARANTIA 

MILLORA 

EUROS 
TERMINI 

MÀXIM 16 
SETMANES 

GARANTIA 
MÍNIMA18 

MESOS 
MILLORA 
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PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 PUNTS 8 PUNTS 16 PUNTS 6 PUNTS 

1 
CONSTRUCCIONS 
DESMO, SA 

108.373,65 8 32 SI 

2 
GERMANS MARTY, 
SA 

101.748,90 5 32 SI 

3 CADAGUA, SA 97.925,58 8 32 SI 

4 
JOSEP VILANOVA, 
SA 

96.142,52 8 32 SI 

5 
CONSTRUCCIONS 
LLORENÇ RIGAT, SL 

100.417,90 6 32 SI 

6 
EXCAVACIONS 
AMPURDAN 2000, SL 

101.609,75 8 32 SI 

7 
CATALANA SERVEIS 
ASSOCIATS, SL 

100.309,99 8 32 SI 

8 
ARGON 
INFORMÀTICA, SA 

96.730,00 8 32 SI 

9 
SALVADOR SERRA, 
SA 

99.218,32 8 32 SI 

PREU DE SORTIDA 122.493,59 
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EMPRESA 

OFERTA ECONÒMICA (iva 
inclòs) 

MILLORA 

EUROS MILLORA 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 PUNTS 6 PUNTS 

1 
CONSTRUCCIONS 
DESMO, SA 

18,02 6 

2 
GERMANS MARTY, 
SA 

19,22 6 

3 CADAGUA, SA 19,77 6 

4 
JOSEP VILANOVA, 
SA 

20 6 

5 
CONSTRUCCIONS 
LLORENÇ RIGAT, SL 

19,42 6 

6 
EXCAVACIONS 
AMPURDAN 2000, SL 

19,24 6 

7 
CATALANA SERVEIS 
ASSOCIATS, SL 

19,43 6 

8 
ARGON 
INFORMÀTICA, SA 

19,92 6 

9 
SALVADOR SERRA, 
SA 

19,59 6 
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EMPRESA PUNTACIÓ TOTAL % BAIXA 

1 
CONSTRUCCIONS 
DESMO, SA 

48,02 11,53 

2 
GERMANS MARTY, 
SA 

46,22 16,94 

3 CADAGUA, SA 49,77 20,06 

4 
JOSEP VILANOVA, 
SA 

50 21,51 

5 
CONSTRUCCIONS 
LLORENÇ RIGAT, SL 

47,42 18,02 

6 
EXCAVACIONS 
AMPURDAN 2000, SL 

49,24 17,05 

7 
CATALANA SERVEIS 
ASSOCIATS, SL 

49,43 18,11 

8 
ARGON 
INFORMÀTICA, SA 

49,92 21,03 

9 
SALVADOR SERRA, 
SA 

49,59 19,00 
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Una vegada valorades les diferents ofertes es procedeix a comprovar que les ofertes estiguin 
degudament complimentades, que continguin els mínims requerits en els plecs de clàusules i 
que no incloguin cap error, tal i com preveu la clàusula 17.2 dels plecs reguladors de la 
contractació. 
 
 
Conclusió 
 
Totes les empreses compleixen les diferents clàusules dels plecs de clàusules administratives 
i tècniques que regulen la contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, de les obres per a la realitzar les actuacions de reconstrucció del col∙lector 
en alta de l’EDAR de Sant Pau de Segúries. Concretament les empreses són:  
 

 CONSTRUCCIONS DESMO, SA 
 COP GERMANS MARTY, SA 
 CADAGUA, SA 
 JOSEP VILANOVA, SA 
 CONSTRUCCIONS LLORENÇ RIGAT, SL 
 EXCAVACIONS AMPURDAN 2000, SL 
 CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL 
 ARGÓN INFORMÀTICA, SA 
 SALVADOR SERRA, SA 

 
 

Una vegada valorades les ofertes presentades, l’empresa JOSEP VILANOVA, SA és la que 
té més puntuació. 
 
JOSEP VILANOVA, SA reuneix les condicions que es demanen i està capacitada per fer la 
substitució descrita en els plecs de clàusules administratives i tècniques que regulen la 
contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, de la 
reconstrucció del col∙lector en alta de l’EDAR de Sant Pau de Segúries.” 
 

La Mesa de contractació, en la mateixa data, 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 Josep Vilanova, SA i efectuar-li el requeriment de 
la documentació legalment preceptiva. 
 
Examinada la documentació presentada per l’empresa 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, 
(3.972,83 €). 

 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. 

 Còpia autenticada del NIF de l’empresa. 
 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 
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representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat 
pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

 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).  
 

Si l’empresa està inscrita en Registre Oficial de Licitadors (RELI), 
només s’haurà d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través 
d’una còpia de la fitxa resum de la inscripció al RELI, i presentar la 
declaració de l’empresari que manifesti que les circumstàncies 
reflectides en la inscripció no han experimentat cap variació (MODEL 
2). 
 
Si la documentació administrativa, corresponent a DNI, NIF i 
escriptures de constitució i representació, ja són al Consell Comarcal 
del Ripollès per una contractació anterior, l’adjudicatari 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 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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Admetre l'oferta presentada per l’empresa Josep Vilanova, SA , 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 d’adjudicació IVA exclòs, 
(3.972,83 €). 

 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. 

 Còpia autenticada del NIF de l’empresa. 
 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.  

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

Si l’empresa està inscrita en Registre Oficial de Licitadors (RELI), 
només s’haurà d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través 
d’una còpia de la fitxa resum de la inscripció al RELI, i presentar la 
declaració de l’empresari que manifesti que les circumstàncies 
reflectides en la inscripció no han experimentat cap variació (MODEL 
2). 
 
Si la documentació administrativa, corresponent a DNI, NIF i 
escriptures de constitució i representació, ja són al Consell Comarcal 
del Ripollès per una contractació anterior, l’adjudicatari 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. 

 
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 Josep Vilanova 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. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 

 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 12.07.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les 

obligacions relatives a les factures agrupades en la relació 
F/2017/28 d’import 5.957,11 € i que conté 8 factures, amb 
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat 
de les despeses del Pressupost vigent.  

Decret de 12.07.17 Designació dels membres del comitè d’experts de la mesa 
de contractació de la licitació del servei de gestió de 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès 

Decret de 12.07.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de juny per un 
import brut de 90.451,43 euros, d’acord amb l’informe 



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 

emès per la tècnica d’administració general de la l’àrea de 
secretaria de la corporació. 

Decret de 17.07.17 Arxivar sense que calgui cap altre tràmit, l’expedient 
corresponent a la sol·licitud d’ajut de menjador de 
l’alumne que es relaciona. 

Decret de 17.07.17 Contracte menor d’obres per realitzar actuacions de 
reparació i millora dels col·lectors en alta de l’Edar de 
Ripoll-Campdevànol, concretament al riu Ter, a l’alçada 
de Can Villaura. 

Decret de 17.07.17 Contracte menor d’obres per realitzar actuacions de 
reparació i millora dels col·lectors en alta de l’Edar de 
Camprodon, concretament a la zona de la unió amb el riu 
Ritort i creuament amb l’escomesa del Pont Nou. 

Decret de 18.07.17 Contracte menor de subministrament d’un cabalímetre a 
l’edar de Planoles i un altre a l’Edar de Setcases.  

Decret de 18.07.17 Contracte privat de l’assegurança d’assistència en viatge 
dels participants de les comarques de França, en el 
programa d’intercanvi Erasmus+. 

Decret de 18.07.17 Contracte privat d’assegurança d’accidents dels 
participants de les comarques de França, en el programa 
d’intercanvi Erasmus+. 

Decret de 18.07.17 Contracte menor de subministrament d’un ordinador de 
sobretaula destinat a l’àrea de secretaria de la corporació. 

Decret de 18.07.17 Contracte menor de servei de contractació d’autobusos 
serveis Erasmus+. 

Decret de 19.07.17 Sol·licitud a la Direcció general d’Administració Local el 
nomenament provisional de la senyora Mireia Grau i 
Sadurní, per ocupar el lloc vacant de secretaria d’aquesta 
corporació, amb efectes de data 19 de juliol de 2017. 

Decret de 19.07.17 Donar per finalitzada la comissió de serveis de la 
funcionària de carrera d’aquesta corporació, senyora Marta 
Arxé i Llagostera, amb efectes de data 19 de juliol de 
2017.  

Decret de 20.07.17 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS 
20.000NX/3 (30´). 

Decret de 20.07.17 Contracte menor de serveis de transport a la demanda 
2017/2018 línies Molló-Camprodon-Ripoll-Vallfogona. 

Decret de 20.07.17 /Contracte menor de serveis de transport a la demanda 
2017/2018, línia Toses-Planoles-Ribes de Freser. 

Decret de 21.07.17 Contracte menor de serveis d’un director de lleure per a les 
activitats del programa d’intercanvi Erasmus+. 

Decret de 24.07.17 Habilitació de la senyora Montserrat Miarons Serra, 
interventora del Consell comarcal del Ripollès, per tal que 
pugui trametre i signar electrònicament tots aquells 
documents que siguin legalment preceptius en matèria de 
procediments de tutela financera d’aquesta corporació, 
mitjançant l’extranet de les administracions catalanes 
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Decret de 25.07.17 Aprovar les bases selectives que han de regir els processos 
de selecció de personal, per a cobrir les places vacants a la 
plantilla de personal funcionari i laboral del consell 
Comarcal del Ripollès incloses a l’oferta pública 
d’ocupació de 2017, tal i com es relaciona en la part 
expositiva i segons consta a l’expedient.  

Decret de 25.07.17 Aprovació de la tramitació de l’expedient del Plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques que regula 
la contractació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del subministrament, instal·lació i 
programació de dos agitadors per al reactor biològic de 
l’Edar de Sant Joan de les Abadesses. 

Decret de 25.07.17 Aprovació de la tramitació de l’expedient del Plec de 
clàusules administratives i tècniques que regula la 
contractació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del subministrament, instal·lació i 
programació d’una reixa de fins a l’Edar de Ripoll-
Campdevànol. 

Decret de 26.07.17 Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per 
a la selecció d’un funcionari interí com a tècnic 
d’administració electrònica d’acord amb la part expositiva 
d’aquest acord. 

Decret de 26.07.17 Contracte menor d’obres per realitzar actuacions de 
reubicació dels quadres elèctrics de l’Edar de Vall de 
Núria. 

Decret de 28.07.17 Contracte menor de servei de contractació d’autobusos 
serveis Erasmus+, nou itinerari. 

Decret de 28.07.17 Delegar les funcions que corresponen a la Presidència del 
Consell Comarcal del Ripollès al vicepresident primer, 
senyor Eudald Picas i Mitjavila, als efectes oportuns. 

Decret de 08.08.17 Aprovació de la tramitació de l’expedient del Plec de 
clàusules administratives particulars i Plec de 
preinscripcions tècniques que regulen la contractació 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del servei d’inserció de publicitat del 
Consell comarcal del Ripollès en mitjans de comunicació. 

Decret de 11.08.17 Proposar el canvi de persona titular i administrador de 
l’Alberg El Negre, localitzat a la carretera de la Ribamala, 
km.7 del municipi d’Ogassa. 

Decret de 11.08.17 Proposar el canvi de persona titular i administrador de la 
casa de colònies Casal de l’Esperança, localitzada al Mas 
Can Cristo del municipi d’Ogassa. 

Decret de 11.08.17 Proposar el canvi de persona titular i administrador de la 
casa de colònies Pare Artigues, localitzada a la crta. N-
260, km. 126 del municipi de Planoles. 
 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen 
a continuació: 
 
Resolució de 
29.05.2017 

Requerir a la Sra. Rosa Maria Clusells Adell per al que 
signi tota la documentació en referència a la recollida i 
identificació del gos Llampec. 

Resolució de 
03.07.2017 

Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb 
càrrec a la partida 2017.23.1601.22799 del pressupost 
vigent, per executar el subministrament, instal·lació i 
programació d’una reixa de fins en una arqueta del pou 
de bombament de l’aigua d’entrada a l’Edar de Ripoll, 
tal com es detalla a l’informe tècnic núm. 053/2017. 

Resolució de 
10.07.2017 

Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb 
càrrec a la partida 2017.23.1601.22799 del pressupost 
vigent, per executar el subministrament, instal·lació i 
programació de dos agitadors per al reactor biològic de 
l’Edar de Sant Joan de les Abadesses, tal com es detalla 
a l’informe tècnic núm. 052/2017.  

Resolució de 
11.07.2017 

Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb 
càrrec a la partida pressupostària 2017.11.920.21600, 
per a la prestació del servei de manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip 
UPS 20.000 NX/3 (30´). 

Resolució de 
12.07.2017 

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les 
obligacions relatives a les factures agrupades a la 
relació F/2017/27 d’import 26.901,20 € i que conté 41 
factures, amb càrrec a les diferents aplicacions 
pressupostàries de l’esta de despeses del Pressupost 
vigent. 

Resolució de 
14.07.2017 

Acceptació de l’encàrrec de l’Ajuntament de Toses 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 
14.07.2017 

Incoar la tramitació de l’expedient per al contracte 
menor dels serveis d’autobús, a l’empresa transports Mir 
per un total de 1.210€. 

Resolució de 
16.07.2017 

Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb 
càrrec a la partida pressupostària 2017.11.920.62600 
“Adquisició d’equips informàtics”, per a l’adquisició 
d’un ordinador portàtil amb destinació a l’àrea de 
secretaria de la corporació. 

Resolució de 
16.07.2017 

Incoar l’obertura i tramitació de l’expedient de 
contractació dels servei d’inserció de publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 
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comunicació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació. 

Resolució de 
17.07.2017 

Aplicar un increment d’un 1% en les indemnitzacions a 
percebre pels membres del Consell Comarcal que no 
tinguin dedicació exclusiva ni parcial, i en les 
retribucions del president i el vicepresident comarcal. 

Resolució de 
17.07.2017 

Desestimar la petició formulada per la senyora I. Inga 
Drake, pels motius exposats. 

Resolució de 
21.07.2017 

Dipositar 150€ a l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, en concepte de fiança per al lloguer de 
l’espai de l’Escorxador del municipi, on es realitzarà 
l’activitat de la cloenda de l’Erasmus+, el dia 28 de 
juliol. 

Resolució de 
21.07.2017 

Ordenar el pagament de la nòmina del mes de juliol, 
amb efectes del dia 25 de juliol per import de 55.247,97 
euros. 

Resolució de 
26.07.2017 

Procedir a satisfer l’import de 300 € a justificar, a la 
tècnica de joventut Clàudia Basaganya (DNI 
43633442G). 

Resolució de 
26.07.2017 

Atorgament d’un permís  d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol a 
l’empresa Plan Tape Altea, SL. 

Resolució de 
26.07.2017 

Reduir l’import de la factura per a la redacció de la 
memòria valorada per a la millora i condicionament de 
camins públics municipals de Planoles, essent l’import 
final 435,60€. (360,00€+ 75,60€ d’IVA). 

Resolució de 
26.07.2017 

Reduir l’import de la factura per a la redacció de la 
memòria valorada per a la millora i condicionament de 
camins públics municipals de Molló, essent l’import 
final 326,70€. (270,00€+ 56,70€ d’IVA). 

Resolució de 
26.07.2017 

Reduir l’import de la factura per a la redacció de la 
memòria valorada per a la millora i condicionament de 
camins públics municipals de Toses, essent l’import 
final 435,60€. (360,00€+ 75,60€ d’IVA). 

Resolució de 
26.07.2017 

Reduir l’import de la factura per a la redacció de la 
memòria valorada per a la millora i condicionament de 
camins públics municipals de Gombrèn, essent l’import 
final 435,60€. (360,00€+ 75,60€ d’IVA). 

Resolució de 
26.07.2017 

Acceptació de l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases 
per a l’elaboració de la memòria valorada per a la 
millora i condicionament de camins públics municipals, 
que ascendeix a un total de 326,70 €. 

Resolució de 
26.07.2017 

Reduir l’import de la factura per a la redacció de la 
memòria valorada per a la millora i condicionament de 
camins públics municipals de d’Ogassa, essent l’import 
final 326,70€. (270,00€+ 56,70€ d’IVA). 

Resolució de 
28.07.2017 

Encomanar la incoació de l’expedient de contractació 
del servei d’autobusos del servei ERASMUS+, nou 
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itinerari. 
Resolució de 
28.07.2017 

Incoar la tramitació de l’expedient de contractació, amb 
càrrec a la partida 2017.23.1601.22799, del pressupost 
vigent, per executar el subministrament, instal·lació i 
programació, els equips i caseta de serveis per millorar 
el desbast de l’EDAR de Nevà, tal com es detalla a 
l’informe tècnic  núm. 075/2017. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
12.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 
 
 


