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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 11/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 6 de juny de 2017 
Hora d’inici:  19:12 hores 
Hora d’acabament: 20:05 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms  

 
 President:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
 Vicepresidents:  Sra. Immaculada Constans i Ruiz  

(S’incorpora al punt 7) 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret  
   Sr. Josep Estragués i Bonada  
   Sra. Dolors Cambras i Saqués 
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya, la Xarxa Local 

de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la ubicació d’oficines de servei i d’atenció al públic de l’Agència 
Tributària de Catalunya mitjançant l’ús compartit d’espais. 

3. Aprovació dels convenis de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a la formació pràctica en centres de treball. 

4. Adjudicació del procediment obert amb diversos  criteris d’adjudicació, del 
contracte del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i 
del laboratori d’aigües comarcals, reservat a Centres Especials de Treball. 

5. Aprovació del compte de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 2016. 
6. Devolució d’avals i fiances: 



6.1 Devolució de fiança a l’empresa Comunicacions del Ripollès SL. 
6.2 Devolució de fiança a l’empresa Rock & Classic, SL 

7. Ratificació de Decrets de Presidència: 
7.1 Ratificar el decret de participació i implementació del projecte 

POCTEFA EPIREMED “Experiències pirinenques, emocions 
mediterrànies”, en el marc del programa INTERREG V A Espanya-França-
Andorra POCTEFA 2014-2020. 

7.2 Ratificar el decret de sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus 
de Catalunya per dur a terme les actuacions previstes a la memòria valorada 
de les millores de les instal·lacions i de la gestió de la deixalleria de Ripoll. 

7.3 Ratificar el decret d’acceptació de l’encàrrec de gestió formulat per 
l’Ajuntament de Camprodon per sol·licitar una subvenció a l’Agència de 
Residus de Catalunya i per dur a terme les actuacions previstes a la 
memòria valorada de les millores de les instal·lacions i de la gestió de la 
deixalleria de Camprodon. 

7.4 Ratificar el decret d’aprovació del conveni de subvenció per a un 
projecte amb múltiples beneficiaris en el marc del Programa ERASMUS+1. 
Conveni número 2017-1-ESO2-KA105-009352. 

8. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
8.1 Aprovació de factures. 

9. Mocions d’urgència: 
9.1. Aprovació del conveni entre l’ajuntament d’Ogassa i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la regulació de l’ús dels compactadors mòbils 
cedits 
9.2. Classificació de les ofertes presentades al procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, del contracte de subministrament i la 
instal·lació de dues bombes del pou de bombament d’entrada de l’Edar de 
Ripoll. 
9.3. Donar compte de l’informe emès per la secretària i la interventora de la 
corporació en data 5 de juny de 2017. 
9.4. Proposta d’acord per classificar les ofertes admeses al procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, del 
servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del ripollès, excepte el municipi de Camprodon i 
requeriment de documentació. 
9.5. Proposta d’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una 
finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la 
comarca del Ripollès 2016. 

 
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. 
 
 



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 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat dels membres assistents, aprovar l'acta de la sessió 
ordinària del dia 16 de maig de 2017, sense cap esmena. 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
CATALUNYA, LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA (XALOC) I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER 
A LA UBICACIÓ D’OFICINES DE SERVEI I D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA MITJANÇANT L’ÚS 
COMPARTIT D’ESPAIS 
 
Vista la minuta de conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya, la Xarxa Local 
de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del 
Ripollès, que té per objecte acordar les condicions de la implantació  de punts de 
servei i atenció al públic de l’Agència Tributària de Catalunya, mitjançant l’ús 
compartit d’espais 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres 
administracions i entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya, la Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del 
Ripollès, per a la ubicació d’oficines de servei i d’atenció al públic de l’Agència 
Tributària de Catalunya mitjançant l’ús compartit d’espais, el qual és del 
contingut literal següent:  
 
“Conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya, la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de 
Girona (XALOC) i el Consell Comarcal del Ripollès per a la ubicació d’oficines de servei i d’atenció al 
públic de l’Agència Tributària de Catalunya mitjançant l’ús compartit d’espais. 
 
REUNITS 
El senyor Josep Lluís Salvadó i Tenesa, secretari d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i president de l'Agència Tributària de Catalunya, 
en endavant l'Agència. 
El senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president delegat de La Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de Girona, en endavant XALOC. 
El senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, en endavant el Consell. 
 
ACTUEN 
El primer, en la seva qualitat de president de l'Agència, i d'acord amb les previsions contingudes a 
l'article 7.2.a) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya, la Resolució 
ECO/13/2013, d'11 de gener, i la Resolució de xx de xxxxxx de 2017. 
El segon, per autorització del Consell Rector de XALOC de data xx de xxxx  de 2017. 
El tercer, en la seva qualitat de president del Consell Comarcal del Ripollès, al qual representa segons 
nomenament de data 15 de juliol de 2015,  qui actua en ús de les competències que té atribuïdes per 



l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya. 
 
MANIFESTEN 
1. Que l’Agència i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida van signar, en 
data 19 de setembre de 2012, el Conveni marc de col∙laboració en matèria tributària, pel disseny 
d’actuacions conjuntes i coordinades amb la finalitat de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de les 
administracions públiques signants i la qualitat del servei que es presta als ciutadans en aquest àmbit. 
 
2. Que aquest Conveni marc i els successius convenis signats que l’han desenvolupat han propiciat 
l’avenç en l’anàlisi i la identificació de noves possibilitats de col∙laboració per a la consecució dels 
objectius estratègics de cadascuna de les administracions signants d’aquests acords.  
 
3. Que l’Agència és un ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per organitzar 
i exercir les funcions atribuïdes a la Llei 7/2007, de 17 de juliol, entre les que destaquen la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs propis de la Generalitat, així com dels tributs estatals 
cedits totalment, i la gestió de la recaptació dels ingressos de dret públic no tributaris de l’Administració 
de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat. 
 
4. Que XALOC és un organisme autònom local creat per la Diputació de Girona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment dels 
seus objectius en matèria de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de tota mena de 
tributs i altres ingressos de les entitats locals i d’altres administracions i ens de dret públic. L'àmbit 
d'actuació de l'organisme autònom es desplega en l'àmbit territorial en el qual la Diputació de Girona 
exerceix les seves competències. 
 
5. Que el Consell és un ens local amb personalitat jurídica pròpia que vetlla per millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans de la comarca, mitjançant l’assessorament, el suport directe, la formació, la 
informació i l’administració de recursos amb l’aplicació de criteris de proximitat, d’eficiència i 
socialment i mediambientalment responsables.  
El Consell és l’òrgan de govern i d’administració de la comarca i, juntament amb els municipis, té la 
finalitat d’oferir al ciutadà una sèrie de serveis que faciliten el seu dia a dia i repercuteixen positivament 
en el benestar de la societat. 
 
6. Que l’Agència ha fixat com a actuació prioritària el seu desplegament territorial i competencial sota 
els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI i en aplicació dels principis de 
desconcentració, descentralització i proximitat està duent a terme la implantació de les oficines 
territorials de gestió tributària per desenvolupar les funcions que actualment estan concentrades en les 
quatre seus de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.  
El disseny de la xarxa per a la prestació dels serveis s’ha definit en 15 oficines distribuïdes segons 
criteris racionals ponderant de manera òptima els indicadors d’activitat amb els de proximitat.  
 
7. Que el desenvolupament de les funcions pròpies de l’Agència mitjançant punts d’atenció i servei al 
públic ubicats en les seus o oficines dels organismes de les Diputacions, facilita el desplegament 
territorial i permet de forma eficient la presència de l’Agència en un major nombre de municipis; a 
l’hora que incrementa les sinèrgies entre les administracions i permet major proximitat en la prestació 
dels serveis públics. 
 
8. Que en data 4 de juny de 2013,  XALOC i el Consell Comarcal van signar un conveni de col∙laboració 
[CONVENI ENTRE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS (XALOC) I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICO ADMINISTRATIVA I ECONÒMICO FINANCERA DELS MUNICIPIS DEL 
RIPOLLÈS], en virtut del qual el Consell Comarcal cedeix en ús a XALOC un espai, als efectes 
d'apropar a la ciutadania de la comarca un punt de servei i atenció al públic per al desenvolupament de 
les funcions que li són pròpies.   
 
9. Que és d’interès de les parts utilitzar els mitjans i recursos de què disposen per a l’exercici de les 
competències que els són pròpies de forma conjunta per a una millor eficiència en la gestió pública, 
alhora que apropen al territori i faciliten a la ciutadania l’accés als serveis públics que presten. 
 
10. Que s’han complert tots els tràmits preceptius per a la tramitació del present conveni.  
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Per tot el que s’ha exposat, 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del Conveni 
El present conveni té com a objecte acordar les condicions de la implantació de punts de servei i atenció 
al públic de l’Agència per al desenvolupament de les funcions que li són pròpies mitjançant l’ús d’una 
part de l’espai de les oficines que el Consell té cedides en ús a XALOC en virtut del conveni de 
col∙laboració signat entre ambdues entitats [títol conveni], d’acord amb els següents pactes. 
 
Segon. Identificació de l’espai i els serveis objecte de l’acord 
2.1  L’espai  per a la ubicació d’un punt de servei que es posa a disposició de l’Agència i els llocs de 
treball que inicialment l’ocuparan són els següents: 
  

Seu Nombre de llocs de treball 
Oficina del Consell Comarcal a Ripoll 
C/ Progrés, 22 

2 

   
El personal destinat al punt de servei forma part de la plantilla de l’Agència. El nombre de llocs de 
treball, per acord de les parts, pot arribar fins al màxim que permeti l’espai efectiu cedit en ús, sempre 
que es compleixin les condicions reglamentàries i els criteris d’ocupació d’espais d’ambdues entitats. La 
Comissió de seguiment establerta en el pacte novè podrà variar el nombre de llocs de treball durant la 
vigència del conveni. 
2.2 L’espai i l’equipament dels llocs de treball han d’estar condicionats per a l’atenció personalitzada 
del públic, per tal de prioritzar la tasca d’ informació i assessorament en la liquidació de tributs i en els 
procediments de recaptació. 
2.3 L’espai d’aquests llocs es determina en base a una disponibilitat aproximada de 15 m2 per lloc de 
treball implantat, amb inclusió d’espais comuns d’oficina (sales de reunions, de formació, d’actes, etc.)  i 
d’ús social dels treballadors. 
Els treballadors de l’Agència accediran al seu lloc de treball i en l’horari de treball per la porta 
d’entrada principal. 
2.4 XALOC es farà càrrec de les despeses dels subministraments i dels serveis generals associats a 
l’efectiva disponibilitat dels espais objecte d’aquest conveni, els principals dels quals són: electricitat, 
aigua, material ordinari, ascensors, climatització, manteniment de les instal∙lacions, gestió dels residus, 
neteja, vigilància, i desinfecció i control de plagues urbanes.  
2.5 Correspondrà al Consell la posada a disposició dels espais i els subministraments abans esmentats, 
així com la gestió i manteniment de les instal∙lacions. Pel que fa al servei de vigilància mitjançant agent 
de seguretat, si escau, correspondrà la seva gestió a XALOC . 
2.6 Els espais i els subministraments i serveis descrits poden ser modificats, en magnitud i emplaçament, 
sempre que es mantinguin les finalitats, condicions i d’altres elements essencials de l’acord i amb el 
vistiplau de la comissió de seguiment del Conveni. 
2.7 XALOC integra en la seva plataforma tecnològica els usuaris de serveis TIC associats a aquests llocs 
de treball i proporciona l’accés als sistemes de l’Agència a través dels escriptoris virtuals, en 
coordinació amb els serveis informàtics de l’Agència. 
Per això presta els serveis de  lloc de treball (estació de treball físic dotat d’ordinador i pantalla, sistema 
operatiu Windows 7 o superior); connectivitat de dades per a l’estació de treball (100Kb d’ample de 
banda mínim per usuari); servei de veu per a cada usuari; servei d’impressió local (impressora làser din-
A4); servei d’escaneig i lector de codis de barres individual per a la recepció de documents (compatibles 
amb els sistemes de l’Agència). A més, si en disposa, els serveis de gestió del temps d’espera i l’ordre 
d’atenció al públic. . 
 
Tercer. Funcions de l’Agència en els punts de Servei 
L’Agència podrà dur a terme en els espais de XALOC cedits en ús, sens perjudici de les funcions 
acordades en el marc de la xarxa de Tributs de Catalunya, les competències i atribucions que té 
assignades, i en particular les funcions d’atenció, informació i assessorament als contribuents o als seus 
representants, les de gestió, comprovació, liquidació i recaptació dels impostos propis o cedits 
competència de l’Agència i les de recaptació d’ingressos públics.  
 
Quart. Gestió i manteniment dels espais 



4.1 La gestió i el manteniment dels espais i les instal∙lacions cedides en ús es duran a terme per part del 
Consell Comarcal de forma general i integrada amb la resta de l’edifici. 
EL Consell Comarcal comunicarà, si escau, a l’Agència els criteris de funcionament i de règim interior 
actuals, així com qualsevol modificació rellevant que es produeixi. 
4.2 L’Agència gestionarà aquells aspectes particulars que li afecten de manera exclusiva i posarà en 
coneixement de XALOC i/o el Consell Comarcal qualsevol canvi rellevant en el seu funcionament. 
4.3 XALOC, el Consell i l’Agència poden acordar un document addicional de pautes per a la gestió i ús 
dels espais cedits, prèvia valoració per part de la Comissió de seguiment. 
 
Cinquè. Responsabilitat civil i patrimonial 
5.1 El Consell, XALOC i l’Agència establiran els mitjans  de  coordinació  que  siguin  necessaris  per 
cooperar en la protecció  i  prevenció  de  riscos  laborals, d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, amb motiu que en un 
mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors de dues empreses o més. 
5.2 El Consell, XALOC i l’Agència disposaran de les pròpies cobertures de responsabilitat civil i 
patrimonial segons les seves respectives posicions de titular de l’immoble el primer, i  d’ocupants que hi 
exerceixen una activitat de servei públic la resta i coordinaran la seva actuació en cas d’accidents o 
incidents derivats del funcionament dels serveis públics 
5.3 Cadascuna de les tres administracions públiques aplicarà les condicions de treball i el règim de 
funcionament vigents en cada moment i que els són propis. 
 
Sisè. Repercussió de costos 
6.1 Els costos derivats de la cessió d'ús dels espais objecte d’aquest acord seran assumits per XALOC, a 
excepció feta d’aquells que es derivin d’una iniciativa que afecti exclusivament a l’Agència i previ acord 
de la comissió de seguiment fixada en aquest conveni. 
6.2 XALOC i l’Agència podran acordar la repercussió dels costos derivats de l’activitat en els espais 
cedits i que assumeix XALOC. 
6.3 Les noves inversions i despeses comunes que s’aprovin durant la vigència d’aquest conveni es 
repercutiran segons els criteris i paràmetres que s’acordaran en la comissió de seguiment fixada en 
aquest conveni. 
 
Setè. Incompliment de les obligacions 
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts comportaran la 
resolució del conveni, en els termes expressats en el pacte catorzè. 
 
Vuitè. Ús de la imatge corporativa i comunicació de l’acord 
8.1 La presència i distribució de la imatge i senyalització de l’Agència en l’accés a l’equipament i dins 
dels espais compartits seguirà el criteri del Programa d’Identificació Visual de la Generalitat de 
Catalunya i els plans funcionals de l’Agència per als procediments d’atenció al públic, i seran 
comunicades en el sí de la comissió de coordinació. 
8.2 Qualsevol de les parts pot emprendre iniciatives de comunicació sobre el contingut d’aquest acord, 
respectant la identificació i marques de cadascuna de les parts, així com reflectint fidelment el contingut. 
8.3 Les iniciatives de comunicació conjuntes es planificaran i coordinaran tenint en compte els criteris 
comunicatius d’ambdues parts. 
Novè. Informació confidencial, caràcter reservat de les dades tributàries i protecció de dades de 
caràcter personal 
9.1 La informació referida a qüestions internes (organitzatives, de personal, etc.) pròpies de cada entitat 
que les parts comparteixin o es lliurin en desenvolupament d'aquest Conveni, tindrà caràcter de 
confidencial, si no s'acorda expressament el contrari. 
9.2 La informació i les dades que tractarà el personal de l’ATC tindrà el caràcter reservat propi de les 
dades tributàries i, per tant, estarà sotmès al deure de secret, sense que es pugui comunicar a terceres 
persones.  
9.3 Les parts signants implantaran, d’acord amb les responsabilitats que corresponguin a cadascuna, les 
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i la  confidencialitat de la informació 
tributària i de les dades de caràcter personal que es derivi de l’activitat del personal de l’ATC.   
 
Desè. Coordinació i seguiment dels acords 
10.1 Es constitueix una comissió de coordinació, formada per un mínim d’un representant de cada 
entitat, encarregada de proposar la resolució de totes aquelles qüestions que es derivin de l’aplicació 
d’aquest Conveni, així com de complir les funcions que se li assignen en els diversos pactes. 
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10.2 La Comissió informarà periòdicament de la seva actuació i establirà les sessions de treball que 
consideri oportunes d’acord a la funció que se li assigna. 
 
Onzè. Naturalesa jurídica 
11.1 Aquest Conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
segons el que disposa el seu article 4.1.c. 
11.2 En la interpretació i desenvolupament d’aquest conveni regeix l'ordenament jurídic administratiu, 
sense perjudici que s’apliquin els principis del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
d’acord amb el que disposa el seu article 4.2, i sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Comissió 
de seguiment. 
 
Dotzè. Durada del conveni. 
12.1 El conveni serà efectiu a partir de l’entrada en vigor i la durada es fixa per un període de 4 anys. En 
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, els signants del conveni poden acordar 
unànimement la pròrroga per períodes d’1 any fins un màxim de 4 anys addicionals o la seva extinció.  
12.2 La disponibilitat dels espais inclosos en aquest conveni serà efectiva a partir de l’1 de setembre de 
2017. 
 
Tretzè. Causes de Resolució. 
Seran causes de resolució d’aquest conveni: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) El mutu acord de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.  
c) La voluntat d’alguna de les parts comunicada amb 1 any d’antelació. 
d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar els pactes que constitueixen 

l’objecte d’aquest conveni. 
e) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels signants. En 

aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè 
compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren 
incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de seguiment i a les altres 
parts signants.  
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part 
que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i 
el conveni s’entén resolt.  

f) Per decisió judicial declaratòria de la nul∙litat del conveni. 
g) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
Catorzè.- Revisió del conveni 
El present conveni es pot revisar o modificar de comú acord entre les parts quan circumstàncies 
objectives ha facin aconsellable per a una millor realització dels seus objectius. 
 
Quinzè.- Resolució de conflictes 
Qualsevol qüestió litigiosa que es pugui plantejar amb relació a la interpretació, compliment o extinció 
d’aquest Conveni correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa d’acord amb el que es preveu a 
l’article 110.1.l de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Setzè. Entrada en vigor. 
Aquest conveni entrarà en vigor i obliga els signants des de la seva signatura, però és requisit d’eficàcia 
davant de tercers la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
a)  
b) I, en prova de conformitat i a un sol efecte, signen aquest document per duplicat a ..................., el dia 

.....de ......... de 2017” 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Tributària de Catalunya i a 
XALOC, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del 
conveni, perquè en tinguin constància. 



 
Quart.- Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 
la signatura d’aquest conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades 
de la seva subscripció. 
 
El president explica que el consell Comarcal del Ripollès serà seu de l’Agència 
Tributària de Catalunya. A partir del 4 de setembre de 2017 s’iniciarà l’oficina 
compartida de Tributs al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
 
3. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUT ABAT OLIBA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE CENTRES DE 
TREBALL 
 
Vista la minuta dels dos convenis de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el 
Consell Comarcal del Ripollès, per a la formació pràctica en centres de treball de 
dues estudiants; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació 
de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar  els convenis a subscriure amb l’Institut Abat Oliba, per a la 
formació pràctica en centres de treball de dues alumnes. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Abat Oliba, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les persones, 
juntament amb una còpia dels convenis, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura  dels convenis. 
 
El president explica que es tracta de dos convenis. Aquests estudiants estaran a 
l’Àrea d’Ensenyament, durant 15 dies. 
 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS  
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
NETEJA DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
DEL LABORATORI D’AIGÜES COMARCALS, RESERVAT A CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL 
 
En data 4 d’abril de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient  d’adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
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d’adjudicació del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del 
Laboratori d’Aigües comarcals, reservat a centres especials de treball.  
 
En data 13 d’abril de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 15 
dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 73 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 dues empreses: 
 

1. Fundació Privada MAP 
2. Integra CET 

 
En data 2 de maig de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores,  
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les dues 
empreses que han presentat oferta, i les admet per passar a la fase d’obertura 
d’ofertes.  
 
El mateix 2 de maig 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 servei de neteja de l’edifici 
del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’Aigües comarcals, reservat a 
centres especials de treball, i es demana informe sobre la valoració de les ofertes a 
l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
La cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 3 de maig de 2017, ha 
emès un informe, la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI NETEJA DE L’EDIFICI DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL LABORATORI D’AIGÜES COMARCALS, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
/... 
Valoració 
Es fa una primera valoració considerant: 

 Oferta econòmica 
 Hores anuals addicionals 

 
1. Oferta econòmica: fins a 30 punts 

La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent fórmula de valoració econòmica:  
  P=30*(b/bmax) 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida d'un any i l’oferta del licitador per a l'execució del servei en un any.  
“bmax”: diferència entre el preu de sortida d'un any i el de l’oferta més baixa presentada per a l'execució 
del servei en un any.  
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  

2. Augment d’hores anuals: fins a 30 punts 
Per cada 0,5 % d’augment d’hores anuals per treballs complementaris a disposició del Consell Comarcal es valorarà 
amb un puntins a un màxim de 30 punts 



CONCURS DEL SERVEI DE NETEJA DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL 
LABORATORI D'AIGÜES COMARCALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

EMPRESA 

OFERTA PUNTUACIÓ   

OFERTA 
ECONÒMICA 

HORES 
EXTRES 
ANUALS 

OFERTA 
ECONÒMICA 

HORES EXTRES 
ANUALS TOTAL 

BAIXA 

EUROS HORES PUNTS 

1 FUNDACIÓ MAP 26.761,00 270 18,39 29,67 48,06 1,25 

2 INTEGRA, CET 26.546,90 105 30,00 11,54 41,54 2,04 

OFERTA MÉS BAIXA 26.546,90   
  

48,06 
 

PREU DE SORTIDA 27.100,00 
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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.  
 
Valoració de les ofertes presentades 
 
En l’article 10 del Plec de clàusules administratives i tècniques del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació es determina la documentació que s’ha de presentar. 
 

1. FUNDACIÓ PRIVADA MAP 
 
El sobre número 2 ha de contenir obligatòriament la proposició tècnica i econòmica consistent en el document: 
ANNEX I. OFERTA ECONÒMICA, que consta de 3 pàgines, la primera pàgina, que és un model amb 4 
apartats. En l’apartat 3 hi ha l’import que s’ofereix pel servei de neteja i en l’apartat 4, el nombre d’hores 
anuals addicionals que ofereixen. Les dues pàgines següents són els quadres amb els preus desglossats i les 
periodicitats del servei. 
 

1.1. OFERTA ECONÒMICA  
 

EMPRESA 

OFERTA 

OFERTA ECONÒMICA 
HORES 
EXTRES 
ANUALS 

EUROS HORES 

FUNDACIÓ MAP 26.761,00 270 

 
 
Fundació privada MAP presenta en l’oferta els quadres tècnics degudament complimentats. 
El quadre resum de l’oferta econòmica està degudament complimentat i el nombre d’hores totals i el 
preu anual permeten constatar que el preu d’hora del servei és correcte. 
Hi ha una discordança entre el nombre declarat en el quadre de serveis individuals del servei de 
neteja del Consell Comarcal i del laboratori d’Aigües comarcals, i el nombre declarat en el quadre 
resum, ja que si sumem les 1.793,31 hores del serveis de neteja del Consell i les 40,69 del laboratori 
ens dona 1.834 hores, i si a aquestes li sumem les hores extraordinàries per neteges no programades, 
concretament 270 hores ens dona 2.104 hores, una diferència de 14 hores. 
Es constata que el nombre correcte és el del requadre resum, ja que és el nombre que multiplicat pel 
preu/hora dóna el cost anual del servei ofertat.  

 
 

2. INTEGRA CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 
  

2.1. OFERTA ECONÒMICA 
 
 

EMPRESA 

OFERTA 

OFERTA ECONÒMICA 
HORES 
EXTRES 
ANUALS 

EUROS HORES 

INTEGRA CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 26.546,90 105 



 
 
L’oferta econòmica d’aquesta empresa la constitueix únicament, la pàgina 1 de les 3 que integren 
l’ANNEX I, OFERTA ECONÒMICA. Per tant, l’oferta és incompleta. 

 
 
Conclusió 
 
L’empresa que té una major puntuació és Fundació Privada MAP, que obté 48,06 punts i accepta íntegrament les 
clàusules del plec administratiu i del plec tècnic que regeixen l’esmentat procediment obert.  
 
Fundació Privada MAP reuneix les condicions que es demanen i està capacitada per fer el servei de neteja  de 
l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’Aigües Comarcal.” 
 
 

La Mesa de contractació, en data 9 de maig, 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 
la Fundació Privada MAP i efectuar-li el requeriment de la documentació legalment 
preceptiva. 
 
Així mateix, la Mesa de contractació conclou que l’empresa Integra Centre 
Especial de Treball, de conformitat amb allò que estableix la clàusula 7.2 del 
plec regulador de la contractació, queda exclosa del procediment, ja que 
únicament ha presentat la pàgina 1 de les 3 que integren l’Annex I. Oferta 
econòmica, quan aquest precepte exigia que aquest document s’havia de 
presentar “complet i omplert”.  
 
La Fundació Privada MAP fou notificada en data 23 de maig de 2017, per tal que 
presentés la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte. Dins del termini 
legalment atorgat a l'efecte, ha presentat la documentació requerida. 
 
En data 30 de maig de 2017, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en 
considerar suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat 
proposta d'adjudicació a favor de la Fundació Privada MAP. 
 
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, (d’ara endavant TRLCSP) per 
a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
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, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Adjudicar a la Fundació Privada MAP, el procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del 
Ripollès i del Laboratori d’Aigües comarcals, reservat a Centres Especials de 
Treball, pel preu de 22.116,76 €, més 4.644,52 €, corresponent a l’IVA, resultant un 
import total de 26.761,28 €/any (VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN 
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EUROS AMB VINT-I-VUIT 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 2017.11.920.22799 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.  
 
Quart. 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. 
 
Cinquè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ PER CÀRRECS A 31 DE 
DESEMBRE DE 2016 
 
Vist el compte de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 2016, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació 
de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i 
publicades al BOP de Girona número 186 de 25 de setembre de 2015; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el compte definitiu de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 
2016 per un import de 10.937,34 euros.  
 
Segon. Donar compte d'aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès, així com a la Intervenció del Consell Comarcal, per a l'efecte corresponent. 
 
 
6. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
6.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA COMUNICACIONS DEL 
RIPOLLÈS SL 

 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Jordi Martí Truñó, en representació de 
l’empresa Comunicacions del Ripollès, SL, de devolució de les fiances en metàl·lic, 
dipositades com a garantia definitiva dels contractes següents: 



 
- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat en mitjans de comunicació 

digital. Lot A 
- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat en premsa escrita. Lot A 
- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat a la ràdio. Lot A  
- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat i monogràfics de contingut 

televisiu d’interès general en mitjans de comunicació de televisió. Lot A 
 
Atès l’informe emès pel tècnic de comunicació, senyor Agustí Mas Montroig, en 
data 25 de maig de 2017, en el qual s’informa favorablement sobre el retorn de 
l’import en metàl·lic de les garanties definitives següents: 
 

- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat en mitjans de comunicació 
digital. Lot A (77,50 €) 

- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat en premsa escrita. Lot A 
(365,00 €) 

- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat a la ràdio. Lot A (75 €) 
 
En el mateix informe de 25 de maig de 2017, es fa constar que no es pot retornar la 
fiança en metàl·lic, en concepte de garantia definitiva del contracte de serveis per a 
la inserció de publicitat i monogràfics de contingut televisiu d’interès general en 
mitjans de comunicació de televisió. Lot A, atès que resten pendents de produir i 
emetre dos programes monogràfics televisius. Per la qual cosa, el contracte no es pot 
donar per finalitzat. 
 
D’acord amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i les 
disposicions que el desenvolupen; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015,  i publicades al BOP 
de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Retornar a l’empresa Comunicacions del Ripollès, SL les fiances en 
metàl·lic per un import de 517,50 € (cinc-cents disset euros amb cinquanta-
cèntims), dipositades en concepte de garantia definitiva dels contractes següents: 

- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat en mitjans de comunicació 
digital. Lot A (77,50 €) 

- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat en premsa escrita. Lot A 
(365,00 €) 

- Contracte de serveis per a la inserció de publicitat a la ràdio. Lot A (75 €) 
 
Segon. Denegar el retorn de la fiança en metàl·lic, per import de 250 € (dos-cents 
cinquanta euros), dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte de 
serveis per a la inserció de publicitat i monogràfics de contingut televisiu d’interès 
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general en mitjans de comunicació de televisió. Lot A. Atès que el contracte no s’ha 
executat en la seva totalitat. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte 
corresponent. 
 
 
6.2. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA ROCK & CLASSICS, SL 

 
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Josep Ma. Pagès Coll, en representació de 
l’empresa Rock & Classic, SL, de devolució de la fiança en metàl·lic, dipositada 
com a garantia definitiva del contracte de subministrament d’un piano amb 
destinació a l’Escola Comarcal de Música del Ripollès; 
 
Atès l’informe emès per la secretària de la corporació, senyora Marta Arxé i 
Llagostera, en data 30 de maig de 2017, en el qual s’informa favorablement sobre el 
retorn de l’import en metàl·lic de 958,00 € (nou-cents cinquanta-vuit euros), 
dipositats per l’empresa Rock & Classic, SL, en concepte de garantia definitiva del 
contracte a dalt esmentat; 
 
D’acord amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i les 
disposicions que el desenvolupen; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de 
Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Retornar a l’empresa Rock & Classic, SL la fiança en metàl·lic per un 
import de 958,00 € (nou-cents cinquanta-vuit euros), dipositada en concepte de 
garantia definitiva del contracte de subministrament d’un piano amb destinació a 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció, a l’efecte 
corresponent. 
 
7. RATIFICACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
S’incorpora la senyora Immaculada Constans Ruiz a la sessió. 
 
7.1. RATIFICAR EL DECRET DE PARTICIPACIÓ I IMPLEMENTACIÓ 
DEL PROJECTE POCTEFA EPIREMED “EXPERIÈNCIES PIRINENQUES, 
EMOCIONS MEDITERRÀNIES”, EN EL MARC DEL PROGRAMA 
INTERREG V A ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA POCTEFA 2014-2020 
 



 
Vist el Decret de Presidència de data 16 de maig de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

 
“DECRETO DE PRESIDENCIA 

 
El Consell Comarcal del Ripollès tiene la voluntad de participar en el proyecto 
POCTEFA EPIREMED “Experiències pirinenques, emocions mediterrànies”, en el 
marco del Programa INTERREG V A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-
2020. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès se compromete a participar y a implementar las 
acciones del proyecto y, en su condición de beneficiario, se compromete según el 
plan de financiación siguiente: 
 
Coste total: 14.000 € 
Montante FEDER: 9.100 € 
Cofinanciación pública: 0.00 € 
Autofinanciación: 4.900 € 
 
El Pleno, en su sesión de fecha 8 de septiembre de 2015, acordó delegar en el 
Consejo de Gobierno el ejercicio de todas aquellas competencias plenarias que, de 
conformidad con la legislación vigente sean delegables y no hayan sido 
expresamente delegadas en otro órgano, como sucede en el caso que nos ocupa. 
Esta delegación fue publicada en el Boletín oficial de la provincia de Girona nº186, 
de 25 de septiembre de 2015. 
 
Por todo lo expuesto, RESUELVO: 
 
Primero. - Adquirir el compromiso financiero de aportar el importe de 14.000 €, al 
proyecto POCTEFA EPIREMED “Experiències pirinenques, emocions 
mediterrànies”, en el marco del Programa INTERREG V A España-Francia-
Andorra POCTEFA 2014-2020. 
 
Segundo. - Ratificar este decreto en la próxima sesión del Consejo de Gobierno de 
esta corporación.” 
 
Ripoll, 16 de mayo de 2016//El president //Joan Manso i Bosoms Davantmeu,//La 
secretaria accidental// Marta Arxé i Llagostera” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 16 de maig de 2017, pel qual el 
Consell Comarcal del Ripollès es compromet a participar i a implementar les 
accions del projecte POCTEFA EPIREMED “Experiències pirinenques, emocions 
mediterrànies” en el mar del programa INTERREG VA Espanya-França-Andorra 
POCTEFA 2014-2020. 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
El president explica succintament el projecte, en el qual el Consell Comarcal hi té 
una participació molt petita. 
 
 
7.2. RATIFICAR EL DECRET DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A 
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA PER DUR A TERME 
LES ACTUACIONS PREVISTES A LA MEMÒRIA VALORADA DE 
LES MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS I DE LA GESTIÓ DE LA 
DEIXALLERIA DE RIPOLL 
 
Vist el Decret de Presidència de data 30 de maig de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
 
Antecedents de fet: 
 
En el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7341, de data 31 de 
març de 2017, s’ha publicat la Resolució del director de l’Agència de 
Residus de Catalunya TES/676/2017, de 15 de març, per la qual es fa pública 
la convocatòria d’ajuts per a l’any 2017, destinats a la implantació de 
deixalleries per al tractament dels residus municipals, i se n’aproven les 
bases. 
 
De conformitat amb l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de les Bases del règim local, és competència dels ajuntaments la 
recollida de residus municipals.  
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès, l’any 1998 van delegar al 
Consell Comarcal la competència de la recollida, el transport, la valoració, la 
disposició i el rebuig  dels residus sòlids municipals, del servei de 
deixalleria i de la recollida del paper, del vidre i del cartró, a l’empara del 
que determina el precepte citat i de l’article 25.1.c) 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.  
 
En el marc de les competències atorgades pels ajuntaments de la comarca i 
d’aquesta convocatòria d’ajuts, s’ha redactat la Memòria valorada de les 
millores de les instal·lacions de la gestió de la deixalleria de Ripoll, amb un 
pressupost d’execució material de 68.201,52 € i un pressupost d’execució 
per contracta de 98.203,37 €. 
 
Les actuacions que es preveuen dur a terme a la deixalleria de Ripoll són les 
de millores a les oficines i aparcament, reparació del paviment i de les 



cobertes, remodelació de l’oficina per RAEE’S, reparació i nous contenidors, 
reparació del paviment existent, tanca perimetral, senyalització reparació del 
paviment de formigó i dels murs i l’adquisició d’un programa de gestió de la 
deixalleria. 
 
Fonaments de Dret: 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 8 de 
setembre de 2015 va delegar a la presidència de la corporació la sol·licitud 
de subvencions i la seva acceptació. Aquesta delegació fou publicada al 
Butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre 
de 2015. 
 
Així mateix, el president per decret de data 3 de setembre de 2015 –publicat 
al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre 
de 2015-, va delegar al Consell de Govern la competència per a la 
contractació d’obres, serveis i subministraments d’import superior als 50.000 
€, així com l’aprovació del corresponents projectes. 
 
 
Per tot l'exposat, RESOLC 
 
Primer. Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, en el marc de la 
Resolució TES/676/2017, de 15 de març, per la qual es fa pública la 
convocatòria d’ajuts per a l’any 2017, destinats a la implantació de 
deixalleries per al tractament dels residus municipals, l'atorgament d’una 
subvenció de 98.203,37 €, per dur a terme les actuacions previstes a la 
Memòria valorada de les millores de les instal·lacions i de la gestió de la 
deixalleria de Ripoll. 
 
Segon. Aprovar la Memòria valorada de les millores de les instal·lacions i de 
la gestió de la deixalleria de Ripoll. 
 
Tercer. Ratificar l’aprovació de la Memòria a la propera sessió del Consell 
de Govern que se celebri- 
 
Quart. Notificar aquest Decret a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Cinquè. Comunicar aquest decret a la intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Ripoll, 30 de maig de 2016//El president //Joan Manso i Bosoms Davant 
meu,//La secretària accidental// Marta Arxé i Llagostera” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 30 de maig de 2017, pel 
qual el Consell Comarcal del Ripollès sol·licita una subvenció a l’Agència 
de Residus de Catalunya per dur a terme les actuacions previstes a la 
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memòria valorada de les millores de les instal·lacions i de la gestió de la 
deixalleria de Ripoll. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
 
7.3. RATIFICAR EL DECRET D’ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE 
GESTIÓ FORMULAT PER L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON PER 
SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I PER DUR A TERME LES ACTUACIONS PREVISTES 
A LA MEMÒRIA VALORADA DE LES MILLORES DE LES 
INSTAL·LACIONS I DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DE 
CAMPRODON 
 
Vist el Decret de Presidència de data 31 de maig de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
 
Antecedents de fet: 
 
En el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7341, de data 31 de 
març de 2017, s’ha publicat la Resolució del director de l’Agència de 
Residus de Catalunya TES/676/2017, de 15 de març, per la qual es fa pública 
la convocatòria d’ajuts per a l’any 2017, destinats a la implantació de 
deixalleries per al tractament dels residus municipals, i se n’aproven les 
bases. 
 
De conformitat amb l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de les Bases del règim local, és competència dels ajuntaments la 
recollida de residus municipals.  
 
L’Ajuntament de Camprodon ha encarregat al Consell Comarcal del Ripollès 
la contractació i execució de les actuacions de millora previstes a la 
Memòria valorada de les millores de les instal∙lacions de la gestió de la 
deixalleria de Camprodon, amb un pressupost d’execució material de 
25.793,48 € i un pressupost d’execució per contracta de 37.140,03 €. 
 
Les actuacions que es preveuen dur a terme a la deixalleria de Camprodon 
són les de pavimentació, instal·lació recollida vessaments, reparació dels 
portals, senyalització, reparació dels contenidors, integració paisatgística i 
programa de gestió de la deixalleria. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 



El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 8 de 
setembre de 2015 va delegar a la presidència de la corporació la sol·licitud  
 
de subvencions i la seva acceptació. Aquesta delegació fou publicada al 
Butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre 
de 2015. 
 
El president ostenta la competència per a la contractació d’obres, serveis i 
subministraments de fins a 50.000 €, així com l’aprovació del corresponents 
projectes. 
 
 
Per tot l'exposat, RESOLC 
 
Primer. Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, en el marc de la 
Resolució TES/676/2017, de 15 de març, per la qual es fa pública la 
convocatòria d’ajuts per a l’any 2017, destinats a la implantació de 
deixalleries per al tractament dels residus municipals, l'atorgament d’una 
subvenció de 37.140,03 €, per dur a terme les actuacions previstes a la 
Memòria valorada de les millores de les instal·lacions i de la gestió de la 
deixalleria de Camprodon. 
 
Segon. Acceptar l’encàrrec de gestió formulat per l’Ajuntament de 
Camprodon per sol·licitar aquesta subvenció, així com per a la contractació i 
execució de les obres contingudes a la Memòria valorada de les millores de 
les instal·lacions i de la gestió de la deixalleria de Camprodon. 
 
Aquest acord s’haurà de ratificar a la propera sessió del Consell de Govern 
que se celebri. 
 
Tercer. Aprovar la Memòria valorada de les millores de les instal·lacions i 
de la gestió de la deixalleria de Camprodon. 
 
Quart. Notificar aquest Decret a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Cinquè. Comunicar aquest decret a la intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Ripoll, 31 de maig de 2016//El president //Joan Manso i Bosoms Davant 
meu,//La secretària accidental// Marta Arxé i Llagostera” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 31 de maig de 2017, pel 
qual el Consell Comarcal del Ripollès, accepta l’encàrrec de gestió formulat 
per l’Ajuntament de Camprodon per sol·licitar una subvenció a l’Agència de 
Residus de Catalunya i per dur a terme les actuacions previstes a la memòria 
valorada de les millores de les instal·lacions i de la gestió de la deixalleria 
de Camprodon. 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
 
7.4. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
SUBVENCIÓ PER A UN PROJECTE AMB MÚLTIPLES 
BENEFICIARIS EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+1. 
CONVENI NÚMERO 2017-1-ESO2-KA105-009352 
 
Vist el Decret de Presidència de data 31 de maig de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 

 
Antecedents de fet: 
 
1. En data 31/1/17 es va publicar al BOE la Resolución de 26 de enero de 2017, 
del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa de acción comunitario Erasmus+.   
 
2. El Consell Comarcal del Ripollès va sol·licitar una subvenció de 13.938 € per 
a sufragar les despeses del projecte d’intercanvi juvenil, que engloba 4 territoris: El 
Ripollès, la Garrotxa, el Conflent i Aspres, en el marc del Programa comunitari 
Erasmus+. 

 
3. Per Resolució del director general de l’Instituto de la Juventud, de data 27 
d’abril de 2017, s’atorga al Consell Comarcal del Ripollès una subvenció per import 
de 12.204 €. per tal de poder executar el projecte “Jóvenes de Hoy, Jóvenes de 
Mañana”, en el marc de la Acción Clave 1: Movilidad de las persones por motivos 
de aprendizaje. Programa Erasmus+:  
 
4. L’acceptació de la subvenció comporta la signatura del conveni de subvenció 
per a un projecte amb múltiples beneficiaris en el marc del Programa ERASMUS+1. 
Conveni número 2017-1-ESO2-KA105-009352, entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Agencia Nacional del Instituto de la Juventud. 
 
Fonaments de Dret: 
 
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 8 de setembre de 
2015 va delegar a la Presidència de la corporació la sol·licitud de subvencions i la 
seva acceptació. Aquesta delegació fou publicada al Butlletí oficial de la província 
de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 



Així mateix, el Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la mateixa sessió, va 
delegar la competència al Consell de Govern, en matèria d’aprovació de convenis de 
col·laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, 
 
 
Per tot l'exposat, RESOLC 
 
Primer. Acceptar la subvenció concedida pel director general de l’Instituto de la 
Juventud, per import de 12.204 €, per tal de poder executar el projecte “Jóvenes de 
Hoy, Jóvenes de Mañana”, en el marc de la Acción Clave 1: Movilidad de las 
persones por motivos de aprendizaje. Programa Erasmus+:  
 
Segon. Aprovar  el conveni de subvenció per a un projecte amb múltiples 
beneficiaris en el marc del Programa ERASMUS+1. Conveni número 2017-1-
ESO2-KA105-009352, a subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Agencia Nacional del Instituto de la Juventud. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Instituto de la Juventud, a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les persones, 
juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Cinquè.- Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura d’aquest conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades de la 
seva subscripció. 
 
Ripoll, 30 de maig de 2016//El president //Joan Manso i Bosoms Davant 
meu,//La secretària accidental// Marta Arxé i Llagostera” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 31 de maig de 2017, pel 
qual el Consell Comarcal del Ripollès, acceptació de la subvenció concedida 
pel director general de l’Instituto de la Juventud i d’aprovació del conveni de 
subvenció per a un projecte amb múltiples beneficiaris en el marc del 
Programa ERASMUS+1. Conveni número 2017-1-ESO2-KA105-009352 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció i a l’àrea de Cooperació 
Municipal, per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
 
8. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
8.1. 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; 
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Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en la relació 
comptable de factures F/2017/21 de 31 de maig 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. 
 
 
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. 
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat, la seva 
inclusió en l’ordre del dia. 
 
9.1. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OGASSA I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REGULACIÓ DE 
L’ÚS DELS COMPACTADORS MÒBILS CEDITS 
 
Vista la minuta de conveni entre l’Ajuntament d’Ogassa i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la regulació de l’ús dels compactadors mòbils cedits. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres 
administracions i entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Ogassa i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la regulació de l’ús dels compactadors mòbils cedits, el qual és del 
contingut literal següent:  



 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OGASSA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS DELS COMPACTADORS MÒBILS CEDITS 
 
 
A la Seu del Consell Comarcal del Ripollès, el dia …. de juny …………..de 2017 
 
 
 
R E U N I T S: 
 
D’una part, l’Il∙lm. senyor JOSEP TREMPS I BOSCH, alcalde de l’Ajuntament d’Ogassa, 
expressament autoritzat per aquest acte en virtut d’acord  adoptat/decret................., de data 
......................................., i d’altra, 
 
L’Il∙lm. senyor JOAN MANSO BOSOMS, president del Consell Comarcal del Ripollès, 
actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en 
de l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de 
data ..................... 
 
 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- Per millorar el servei de recollida d’escombraries, concretament el de recollida de rebuig, 
el de paper i cartró i el d’envasos, el Consell Comarcal del Ripollès va considerar convenient 
comprar compactadors de 18 metres cúbics per distribuir-los, en grups de tres, a municipis 
de menys de 1.000 habitants. Aquesta actuació comportarà una recollida molt més eficient i 
eficaç en els municipis on s’implanti, ja que la recollida es concentrarà en un únic punt.  
 
II.- El Consell Comarcal del Ripollès cedeix en ús dos compactadors de fracció resta, ubicats 
un a la plaça Dolça i l’altre a la zona del safareig, tot i que en manté la propietat. 
 
III.- Ambdues parts volen garantir el bon ús d'aquests compactadors, evitar malmetre els 
equips i garantir la seva conservació. 
 
 
En conseqüència, C O N V E N E N: 
 
PRIMER.- El Consell Comarcal del Ripollès cedeix gratuïtament els compactadors mòbils de 
fracció resta, que estan ubicats, un a la plaça Dolça i l’altre a la zona del safareig.  
 
Les característiques dels compactadors mòbils cedits són: 
 
Capacitat de la caixa: 17-18 metres cúbics 
Entrada dels residus per una boca a la cambra de compactació 
Bústia lateral per l’entrada de residus manualment 
Un motor de 7,5 CV (corrent de 220V o 380V) 
Llargada total:6.000-6.500 mm 
Les mides exteriors han de ser aproximadament de: 6200x2450x2500 (llarg/ample/alt) 
Enganxes per la càrrega i descàrrega del compactador per davant i darrera 
Rodes per a la càrrega al davant i al darrera 
 
En l’Annex I s’adjunta fotografia del tipus de compactadors que es cedeixen.  
 
SEGON.- En cas que l'Ajuntament volgués canviar la ubicació, amb caràcter previ hauria de 
sol∙licitar la corresponent autorització al Consell Comarcal. L’ajuntament és el responsable 
del manteniment, neteja i assumpció dels costos que generi l’àrea on s’ubiquen, així com de 
sol∙licitar i obtenir les autoritzacions i els permisos que siguin necessaris per a la ocupació 
dels terrenys. 
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TERCER.- El Consell Comarcal del Ripollès, que continua ostentant la titularitat d’aquests 
compactadors mòbils,  té dret a recuperar l'equipament, previ avís d'un mes per les següents 
causes justificades: 
 
-  Mal ús del compactador 
- Necessitats de canvi d'ubicació per major optimització de costos del servei de recollida 
 
QUART.- L’Ajuntament d’Ogassa disposarà de la clau dels compactadors i es fa responsable 
de la seva guarda i de les possibles còpies que se'n facin. L'Ajuntament d’Ogassa és el 
responsable del manteniment dels compactadors mòbils de fracció resta cedits, per tant, 
qualsevol possible desperfecte o avaria serà a càrrec seu. Així mateix, es farà responsable 
que en l'ús dels compactadors referenciats, se segueixin les normes de seguretat i 
funcionament que s'adjunten a aquest conveni com a Annex II. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament d’Ogassa es farà càrrec de formalitzar i assumir el cost de les 
assegurances dels compactadors que legalment corresponguin, inclosa la que cobreixi els 
possibles danys a tercers. 
 
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins al moment 
que qualsevol de les parts el denunciï amb una antelació de dos mesos o desaparegui l'objecte 
del conveni. 
 
SETÈ.- La resolució d’aquest conveni es produirà en el cas que sorgeixi una causa 
d’impossibilitat sobrevinguda legal-material o per incompliment greu o manifest dels 
presents acords, per alguna de les parts. 
 
VUITÈ.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució 
i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Llegit i trobat conforme, el signen per duplicat i en senyal de conformitat en el lloc i data a 
l’inici esmentats.” 

 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Ogassa, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del 
conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart.- Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 
la signatura d’aquest conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions derivades 
de la seva subscripció. 
 
 
9.2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL 
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I LA 
INSTAL·LACIÓ DE DUES BOMBES DEL POU DE BOMBAMENT 
D’ENTRADA DE L’EDAR DE RIPOLL 
 
En data 2 de maig de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient  d’adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del subministrament i instal·lació de dues bombes del pou de 
bombament d’entrada de l’EDAR de Ripoll.  



 
En data 11 de maig de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 90 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 cinc empreses: 
 

3. Control i Manteniment de l’Aigua, SL 
4. Prodaisa 
5. Cadagua, SA 
6. Sulzer Pumps 
7. Coral Petroleum Group 

 
En data 2 de juny de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores,  
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les cinc 
empreses que han presentat oferta. La Mesa de contractació admet a quatre de 
les cinc empreses presentades i exclou a l’empresa Coral Petroleum Group, de 
la qual, només s’ha rebut per correu el sobre núm. 2. D’acord amb allò que estableix 
la clàusula 15 del plec regulador de la contractació, per participar en la licitació es 
requereix la presentació de dos sobres (Sobre 1 Documentació administrativa, i 
Sobre 2 Oferta econòmica). L’empresa Coral Petroleum Group, no ha presentat el 
Sobre 1: Documentació Administrativa, per aquest motiu, queda exclosa del 
procediment de contractació. 
 
El mateix 2 de juny 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 subministrament i 
instal·lació de dues bombes del pou de bombament d’entrada de l’EDAR de Ripoll, i 
es demana informe sobre la valoració de les ofertes a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
La cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 5 de juny 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, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL∙LACIÓ DE DUES 
BOMBES SUMERGIBLES A L'EDAR DE RIPOLL 
 
../ 

- Fets 
1 El 19 d’abril de 2017, la gerència d’aquesta corporació ha dictat resolució per incoar la 

tramitació de l’expedient de la contractació del subministrament i la instal·lació de dues bombes 
ubicades al pou de bombament d’aigua d’entrada de l’EDAR de Ripoll.  

-  
2 El 11 de maig de 2017 es publica l'anunci al en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i es 

publica en el perfil del contractant de la corporació. 
 

3 El termini de presentació de propostes acabava 15 dies naturals posteriors al de la publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

-  
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4 La proposició econòmica s'havia de presentar abans de les 14:00 hores del dia 26 de maig de 
2017, presencialment o per correu administratiu al Registre del Consell Comarcal (C. Progrés, 
22 de Ripoll) o a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Ripollès 
(www.ccripolles.cat//seu electrònica//sol·licitud genèrica). 

-  
5 El dia 2 de juny de 2017 és va fer l'obertura de pliques del sobre número 2 del procediment 

oberts amb diversos criteris d'adjudicació, del subministrament i instal·lació de dues bombes 
submergibles a l’Estació Depuradora de Ripoll.  

-   
6 Van presentar oferta les següents empreses:  

-  
 CONTROL I MANTENIMENT DE L’AIGUA, SL 
 PRODAISA 
 CADAGUA, SA  
 SULZER 
 CORAL PETROLIUM 

 
7 Hi ha una empresa , concretament Coral Petrolium, que no compleix amb les condicions de la 

clàusula 15 del plec de clàusules administratives i tècniques que regulen la contractació, per la 
qual cosa aquesta empresa no és admesa i no es valora l’oferta presentada. 

-  
- Pressupost 

 
- El preu  màxim del subministrament i la instal·lació de dues bombes ubicades al pou de 

bombament d’aigua d’entrada de l’EDAR de Ripoll, és de 65.166,65 euros amb IVA inclòs . 
 
Valoració de les ofertes presentades 
 
D’acord amb els plecs de condicions els criteris d’adjudicació són els següents: 
 

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

 
P=80*(b/bmax)1/6  

 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida i l’oferta del licitador per subministrar, instal∙lar i 
programar dues bombes ubicades al pou de bombament d’aigua d'entrada de l’EDAR de Ripoll 
“bmax”:diferència entre el preu de sortida i el de l’oferta més baixa presentada per 
subministrar, instal∙lar i programar dues bombes ubicades al pou de bombament d’aigua 
d'entrada de l’EDAR de Ripoll 
 

      La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  
   

1.2. El termini de subministrament haurà de ser de 3 mesos com a màxim, per cada 
setmana menys  es puntuarà amb 0,5 punts, fins a un màxim de 4 punts. 

 
1.3. 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. 
 

 
 



EMPRESA 

OFERTA 

OFERTA 
ECONÒMICA 

TERMINI 
ADDICIONAL DE 

GARANTIA 

REDUCCIÓ 
TERMINI DE 

LLIURAMENT 

EUROS MESOS SETMANES 

1 CONTROL I MANTENIMENT DE L'AIGUA, SL 58.378,12 6 4 

2 PRODAISA 53.845,00 32 8 

3 CADAGUA, SA 45.965,06 32 8 

4 SULZER 40.368,35 0 0 

6 CORAL PETROLIUM       

OFERTA MÉS BAIXA 40.368,38 
 

  

PREU DE SORTIDA 65.166,65 
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CONCURS MITJANÇANT  PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'AJUDICACIÓ, DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUES BOMBES SUMERGIBLES A L'EDAR DE RIPOLL 

EMPRESA 

PUNTUACIÓ   

OFERTA 
ECONÒMICA 

TERMINI 
ADDICIONAL 

DE 
GARANTIA 

REDUCCIÓ 
TERMINI DE 

LLIURAMENT 
TOTAL 

BAIXA 

PUNTS 

1 
CONTROL I MANTENIMENT DE 
L'AIGUA, SL 

64,46 3,00 2 69,46 10,42 

2 PRODAISA 70,20 16,00 4 90,20 17,37 

3 CADAGUA, SA 76,66 16,00 4 96,66 29,47 

4 SULZER 80,00 0,00 0 80,00 38,05 

6 CORAL PETROLIUM           

OFERTA MÉS BAIXA 
   

96,66 
 

PREU DE SORTIDA 
     

 



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 

-  

Hi ha 1 empresa que no compleixen la clàusula 15 del plec de clàusules administratives i tècniques que regulen 
la contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del subministrament i 
instal∙lació de dues bombes submergibles a l’EDAR de Ripoll, concretament l’empresa: 

-  

 CORAL PETROLIUM 
 

Hi ha quatre empreses que compleixen les diferents clàusules dels  plecs de clàusules administratives i tècniques 
que regulen la contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
subministrament i instal∙lació de dues bombes submergibles a l’EDAR de Ripoll. Concretament les empreses 
són:  

-  

 CONTROL I MANTENIMENT DE L’AIGUA, SL 
 PRODAISA 
 CADAGUA, SA  
 SULZER 

 
 
Una vegada valorades les ofertes presentades, l’empresa Cadagua, SA és la que té més puntuació. 
 
CADAGUA, 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, del subministrament i instal∙lació de dues bombes submergibles a l’EDAR de 
Ripoll.” 
 

La Mesa de contractació, en data 5 de juny 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 
Cadagua, SA i efectuar-li el requeriment de la documentació legalment preceptiva. 
 
Així mateix, la Mesa de contractació conclou que l’empresa Coral Petroleum 
Group, de conformitat amb allò que estableix la clàusula 15 del plec regulador de 
la contractació, queda exclosa del procediment, ja que únicament ha presentat el 
Sobre número 2 (oferta econòmica), quan és preceptiu la presentació de dos sobres 
(Sobre 1 Documentació administrativa, i Sobre 2 Oferta econòmica) per participar en la 
licitació. 
 
Examinada la documentació presentada per l’empresa Cadagua, SA 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, (1.899,38 €). 
 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 
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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, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Admetre l'oferta presentada per l’empresa Cadagua, 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, (1.899,38 €). 
 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 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 Cadagua, SA que, de no donar compliment al present 
requeriment en temps i forma, s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
Tercer. Excloure del procediment de contractació l’empresa Coral Petroleum Group, per 
no haver presentat el Sobre 1 (Documentació administrativa), quan la presentació d’aquest 
sobre és preceptiu per participar en la licitació, de conformitat amb allò que estableix la 
clàusula 15 del plec regulador de la contractació. 
 
Quart. Notificar aquest acord a tots els candidats presentats. 
 
 
9.3. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER LA SECRETÀRIA I LA 
INTERVENTORA DE LA CORPORACIÓ EN DATA 5 DE JUNY DE 2017 
 
En la sessió del Consell de Govern, celebrada en data el 6 de juny de 2017, es dóna 
compte de l’informe emès per la secretària i la interventora de la corporació de data 5 de 
juny de 2017, el qual es transcriu a continuació: 
 
 

INFORME DE SECRETARIA I INTERVENCIÓ 
  
 
Les que subscriuen, secretària i  interventora d’aquest Consell Comarcal, en relació a al 
nomenament del secretari i la interventora de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, consorci adscrit al Consell Comarcal del Ripollès, emetem el següent 
 

INFORME 
 
Antecedents 
 
1.- El Consorci Ripollès Desenvolupament es va crear el 1993 sota la forma jurídica de 
societat limitada, amb l’objectiu social de creat teixit empresarial.  A finals de l’exercici 
2000, es va constituir com a consorci a fi d’aconseguir una major implicació de tots els 
actors socioeconòmics de la comarca i ampliar la seva actuació a tots el àmbits 
productius. 
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2.- Amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (RSAL), i amb la finalitat d’adequar-se al nou 
context normatiu es va aprovar una modificació dels estatuts. 
 
3.- En sessió de la Junta de govern de data 9 de setembre de 2015, es va aprovar 
definitivament l’expedient  de modificació dels estatuts reguladors del Consorci Ripollès 
Desenvolupament i es va disposar la publicació íntegra dels estatuts modificats, que van 
ser publicats al Butlletí de la província de Girona el 22 de desembre de 2015.  En aquests 
estatus el Consorci passa a ser anomenat Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 
4.- D’acord amb els criteris recollits en el Sistema Europeu de Comptes (SEC95)- i 
segons sectorització efectuada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
(IGAE), l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) resta adscrita al Consell 
Comarcal del Ripollès. 
 
5.- Els estatuts vigents de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, estableixen: 
 
- en l’article 11 es recullen les competències de la Junta General, d’entre les que trobem: 
10.-Nomenar al Secretari/ària i a l’Interventor/a de l’Agència, d’acord amb els presents 
estatuts i amb la legislació vigent. 
 
- l’article 31 disposa que  Els càrrec de la Secretaria i la Intervenció de l’Agència seran 
nomenats lliurement per la Junta General de l’Agència d’entre els secretaris/àries i 
interventors/es dels ens consorciats.  Aquests funcionaris podran designar un/a 
funcionari/ària en qui delegar les seves funcions. 
 
6.-  En sessió ordinària de la Junta de Govern de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, celebrada el 3 de maig de 2016 s’adoptà els acords que es transcriuen a 
continuació. 
 
 
10. Nomenament de la interventora de l’Agència. 
 
Motivació 
De conformitat amb l’article 31 dels estatuts reguladors de l’Agència, els càrrecs de 
secretari, intervenció i tresoreria seran nomenar lliurement per la Junta General de 
l’Agència d’entre els secretaris/àries i interventors/es dels ens consorciats.  Aquests 
funcionaris podran designar un funcionari en qui delegar les seves funcions. 
 
Vist que l’ajuntament de Ripoll no té cap inconvenient per tal que personal de 
l’Ajuntament desenvolupi aquestes tasques d’intervenció: 
 
Disposició 
Es proposa a la Junta General l’adopció dels següents acords: 
10.1. Nomenar la interventora de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, senyora 
Helena López i Sola. 
10.2. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 



 
11. Nomenament del secretari de l’Agència 
 
Motivació 
De conformitat amb l’article 31 dels estatuts reguladors de l’Agència, els càrrecs de 
secretari, intervenció i tresoreria seran nomenar lliurement per la Junta General de 
l’Agència d’entre els secretaris/àries i interventors/es dels ens consorciats.  Aquests 
funcionaris podran designar un funcionari en qui delegar les seves funcions. 
 
Vist que l’ajuntament de Ripoll no té cap inconvenient per tal que personal de 
l’Ajuntament desenvolupi aquestes tasques d’intervenció: 
 
Disposició 
Es proposa a la Junta General l’adopció dels següents acords: 
10.1. Nomenar el secretari de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, senyor Gerard 
Soldevila Freixa. 
10.2. Notificar el present acord a les parts interessades als efectes oportuns. 
 
Votació 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
7.- L’Ajuntament de Ripoll és un ens consorciat de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès.  La senyora Helena López i Sola i el senyor Gerard Soldevila i Freixa, formen 
part del personal de l’Ajuntament de Ripoll.    
 
Conclusions 
 
Primer.- D’acord amb l’article 31 dels Estatuts de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, el/la secretari/ària i l’interventor/a de l’Agència hauran de ser alguns dels que 
desenvolupin aquest càrrec en algun dels ens consorciats. 
 
La senyora Helena López Sola, si bé és personal de l’Ajuntament de Ripoll no té el 
nomenament d’interventora d’aquesta corporació. 
 
El  senyor Gerard Soldevila Freixa, si bé és personal de l’Ajuntament de Ripoll, no té el 
nomenament de secretari d’aquesta corporació. 
 
Segon.-  En qualsevol cas, i seguint les indicacions de l’art 31 dels estatuts, 
correspondria nomenar els titulars de la secretaria i la intervenció de l’Ajuntament de 
Ripoll, o d’algun altre ens consorciat de l’Agència i aquests, a continuació, podran 
designar un funcionari en qui delegar les seves funcions. 
 
Tercer.-  En conseqüència s’haurà de procedir a subsanar aquestes deficiències en la 
propera sessió de la Junta General que se celebri. 
 
Ripoll, 5 de juny de 2017 // Marta Arxé Llagostera, secretària acctal // Montserrat 
Miarons Serra, interventora. 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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9.4. PROPOSTA D’ACORD PER CLASSIFICAR LES OFERTES ADMESES AL 
PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE LA 
RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS 
RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL 
MUNICIPI DE CAMPRODON I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida i transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca, per delegació efectuada pels 
ajuntaments. L’única excepció és l’ajuntament de Camprodon que, per acord adoptat pel 
seu plenari en data 2 de setembre de 2016, va revocar la delegació d’aquesta competència. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 13 de setembre de 2016, va aprovar la 
tramitació de l’expedient de contractació per procediment obert, harmonitzat, amb 
diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de recollida i el transport 
als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el 
municipi de Camprodon, així com el plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques, i l’aprovació de la corresponent despesa. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de setembre de 2016 va dictaminar 
favorablement la mateixa proposta, de la qual se’n va donar compte de manera expressa al 
plenari comarcal, en la seva sessió de data 20 de setembre de 2016. 
 
El corresponent anunci es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea de data 1 
d’octubre de 2016, al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 244, de data 8 d’octubre de 2016 i al 
Butlletí oficial de la província de Girona núm. 199, de data 18 d’octubre de 2016. 
 
En data 24 d’octubre de 2016 es va dictar el Decret de presidència pel qual es rectificaven 
les errades materials detectades en l’Annex 5 del Plec de clàusules econòmiques 
administratives i se n’ordenava la publicació rectificada. Aquest Decret va ser ratificat per 
acord del Consell de Govern de data 2 de novembre de 2016. 
 
L’esmena es va publicar al Diari oficial de la Unió Europea de data 2 de novembre de 
2016 i al perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
La presentació d’ofertes finalitzava el dia 7 de novembre de 2016. Atesa la presentació 
d’una oferta mitjançant el servei de correus, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, 
corresponent a la documentació administrativa, en data 10 de novembre de 2016. Van 
presentar proposició les empreses següents:  
 

1. UTE Sersall 95 SL – Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL 
2. Ampans Medi Ambient, SL 
3. Cespa, SA 
4. Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
5. Geaser, SL 
6. UTE Urbaser,SA – Vigfa Residus SLU. 

 



La Mesa va determinar que la documentació presentada per part de totes les empreses era 
completa i suficient, d’acord amb el Plec regulador del procediment. 
 
En data 14 de novembre de 2016 es va procedir a l'obertura del Sobre 2, proposició 
econòmica i tècnica del procediment d’adjudicació del contracte de referència, en sessió 
pública.  
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació estableix que l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, és el contingut 
del sobre 2, que la proposició econòmica i tècnica s'ha d'ajustar al model que consta com a 
ANNEX 5 OFERTA ECONÒMICA, MILLORES I VEHICLES del plec, i que 
l'ANNEX 5 s'ha de presentar obligatòriament enquadernat, en un document únic i en un 
format que impossibiliti la substitució de qualsevol de les pàgines que l'integren. 
 
L’ANNEX 5 consta de 56 pàgines numerades, essent la portada les pàgines 1 i 2, les 
dades de l’empresa la pàgina 3 i les instruccions per omplir l’oferta econòmica les pàgines 
5 a 9. Els criteris de valoració de les ofertes presentades s’estableixen en la clàusula 16 
dels plecs reguladors de la contractació 

 
 

2.- La clàusula 17.2 estableix que la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que 
consideri necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà 
sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen 
amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes 
prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
A la vista de les ofertes admeses i dels plecs aprovats, la interventora, la cap de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en data 30 de desembre de 2016, 
emeten un informe sobre la valoració de les ofertes presentades, el qual conclou que cap 
de les ofertes presentades s’adequa als requeriments dels Plecs de clàusules 
administratives particulars reguladores de la licitació, per la qual cosa esdevé necessari 
declarar desert el concurs i elevar l’informe a la Mesa de contractació i a l’òrgan de 
contractació, als efectes pertinents.  
 
En sessió pública celebrada a les 9 hores del dia 17 de gener de 2017, a la sala de Plens de 
la corporació, a la qual han estat convidades totes les empreses licitadores, s’ha procedit a 
llegir els apartats 3 i 4 d’aquest informe i s’ha atorgat als assistents el dret a formular les 
preguntes que consideressin adients sobre el contingut de l’informe, sense que cap d’elles 
fes ús d’aquesta facultat. 
 
La Mesa de contractació, en sessió de data 17 de gener de 2017, ha acceptat  el contingut 
d’aquest informe tècnic. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de gener de 2017, va declarar desert 
aquest procediment, pels motius que s’exposaven en l’informe emès per la interventora, la 
cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en data 30 de 
desembre de 2016. Aquest acord es va notificar a totes les empreses que havien pres part 
en el procediment de contractació. 
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3. Contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en data 17 de gener de 2017, l’empresa 
Fomento de Construcciones i Contratas S.A. (FCC), va presentar en data 1 de febrer de 
2017 -RE 269-, escrit anunciant la interposició de recurs especial de contractació, les 
empreses Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU ho van fer en data 6 de febrer de 2017 –RE 
357-, les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L i Sersall 95, S.L. el van 
presentar en data 7 de febrer de 2017 -RE al Consell Comarcal 510- i l’empresa Compañía 
espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA), ho va fer en data 7 de febrer 
de 2017 -RE 370-. 
 
Amb posterioritat, aquestes quatre empreses van interposar els respectius recursos 
especials en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, que van donar lloc als expedients N-2017-021 (interposat per Fomento de 
Construcciones i Contratas S.A. (FCC), N-2017-022 (interposat per les empreses Urbaser 
S.A. i Vigfa Residus SLU), N-2017-024 (interposat per les empreses Tractaments i 
Serveis Ambientals Vila S.L i Sersall 95, S.L.) i el N-2017-029 (interposat per l’empresa 
Compañía espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA). 
 
Les empreses Ampans Medi Ambient SL i Geaser SL no van interposar recurs especial en 
matèria de contractació, ni cap altre recurs, amb la qual cosa l’exclusió acordada 
mitjançant acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 17 de gener de 2017, 
ha esdevingut ferma i definitiva. 
 
 
4.- En data 27 d’abril de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 76/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU, contra l’acord que declarava deserta la 
licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de la comarca del 
Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia la suspensió del procediment de 
contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven pendents de 
resolució altres recursos especials interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 8 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 79/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. (FCC), contra l’acord que 
declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de 
la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia la suspensió del 
procediment de contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven 
pendents de resolució altres recursos especials interposats en relació amb el mateix 
expedient. 
 
En data 9 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 80/2017, pel qual desestimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, 
contra l’acord que declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i 
mantenia la suspensió del procediment de contractació, acordada en data 15 de febrer de 
2017, en tant que restaven pendents de resolució altres recursos especials interposats en 
relació amb el mateix expedient. 
 



En data 11 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 82/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, contra 
l’acord que declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i aixecava la 
suspensió del procediment de contractació acordada pel Tribunal en data 15 de febrer de 
2017. 
 
Totes aquestes 4 resolucions van ser notificades al Consell Comarcal del Ripollès en data 
19 de maig de 2017. 
 
 
5. En data 5 de juny de 2017, la secretària de la corporació ha emès un informe sobre els 
efectes de les Resolucions dictades pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en 
els quatre recursos especials en matèria de contractació interposats i els seus efectes. 
 
En data 6 de juny de 2017, s’ha emès un informe tècnic, del qual se n’ha donat compte a 
la Mesa de contractació reunida en la mateix data, i que té el contingut literal següent: 

“ANTECEDENTS: 

1.1.El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de gener de 2017, va declarar 
desert el procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació 
ordinària, del servei de recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, pels motius 
que s’exposaven en l’informe emès per la interventora, la cap de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en data 30 de desembre de 2016. Aquest 
acord es va notificar a totes les empreses que havien pres part en el procediment de 
contractació. 
 
1.2. Contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en data 17 de gener de 2017, 
l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas S.A. (FCC), va presentar en data 1 de 
febrer de 2017 -RE 269-, escrit anunciant la interposició de recurs especial de 
contractació, les empreses Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU ho van fer en data 6 de 
febrer de 2017 -RE 357-, les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L i Sersall 
95, S.L. el van presentar en data 7 de febrer de 2017 -RE al Consell Comarcal 510- i 
l’empresa Compañía espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA), ho va fer 
en data 7 de febrer de 2017 -RE 370-. 
 
Amb posterioritat, aquestes quatre empreses van interposar els respectius recursos 
especials en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, que van donar lloc als expedients N-2017-021 (interposat per Fomento de 
Construcciones i Contratas S.A. (FCC), N-2017-022 (interposat per les empreses Urbaser 
S.A. i Vigfa Residus SLU), N-2017-024 (interposat per les empreses Tractaments i Serveis 
Ambientals Vila S.L i Sersall 95, S.L.) i el N-2017-029 (interposat per l’empresa 
Compañía Espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA). 
 
1.3. Les empreses Ampans Medi Ambient SL i Geaser SL no van interposar recurs 
especial en matèria de contractació, ni cap altre recurs, amb la qual cosa l’exclusió 
acordada mitjançant acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 17 de 
gener de 2017, ha esdevingut ferma i definitiva. 
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1.4. En data 27 d’abril de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 76/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU, contra l’acord que declarava deserta la 
licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de la comarca del 
Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia la suspensió del procediment de 
contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven pendents de 
resolució altres recursos especials interposats en relació amb el mateix expedient . 
 
En data 8 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 79/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. (FCC), contra el mateix 
acord i mantenia la suspensió del procediment de contractació, acordada en data 15 de 
febrer de 2017, en tant que restaven pendents de resolució altres recursos especials 
interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 9 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 80/2017, pel qual desestimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, 
contra el mateix acord i mantenia la suspensió del procediment de contractació, 
acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven pendents de resolució altres 
recursos especials interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 11 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 82/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, contra 
el mateix i aixecava la suspensió del procediment de contractació acordada pel Tribunal 
en data 15 de febrer de 2017. 
 
Totes aquestes 4 resolucions van ser notificades al Consell Comarcal del Ripollès en data 
19 de maig de 2017. 
 
1.5. En data 5 de juny de 2017, la Secretària accidental de la corporació ha emès un 
informe sobre els efectes jurídics de les Resolucions dictades pel Tribunal de contractes 
del Sector Públic i sobre el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb el contingut d’aquest informe, l’exclusió de les empreses Ampans 
Medi Ambient SL i Geaser SL, d’aquest procediment contractual, ha esdevingut ferma en 
via administrativa i definitiva, en no haver interposat recurs especial en matèria de 
contractació, ni cap altre recurs, contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva 
sessió de 17 de gener de 2017. 
 
Les Resolucions dictades pel Tribunal de Contractes del Sector Públic en els quatre 
recursos especials en matèria de contractació interposats contra l’acord del Consell de 
Govern de 17 de gener de 2017, pel qual es declarava desert el recurs, són directament 
executives. 
 

- La Resolució 80/2017 dictada en data 9 de maig de 2017, pel Tribunal de 
Contractes del Sector Públic, pel qual desestimava el recurs especial en matèria 
de contractació interposat conjuntament per les empreses Tractaments i Serveis 
Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, comporta la confirmació de l’adequació a 



Dret de l’exclusió de la seva oferta, presentada en aquest procediment 
contractual.  

- Les Resolucions del Tribunal de Contractes del Sector Públic, núm. 76/2017, de 
data 27 d’abril de 2017, núm. 79/2017, de data 8 de maig de 2017 i núm. 82/2017, 
de data 11 de maig de 2017, comporten, de conformitat amb la normativa a la 
qual es fa referència en aquest informe, les conseqüències següents: 

- a) L’aixecament de la suspensió del procediment de contractació, que havia estat 
acordada pel propi Tribunal en data 15 de febrer de 2017. 

- b) L’estimació dels recursos interposats per les empreses Urbaser S.A. i Vigfa 
Residus SLU per una banda, Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. (FCC), 
per l’altra i CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, 
per l’altra. L’estimació d’aquests recursos comporta que s’hagi de revocar 
l’acord impugnat de data 17 de gener de 2017, pel que fa a l’exclusió de les 
ofertes d’aquestes empreses i, per tant, s’han de retrotraure les actuacions al 
moment de la valoració d’aquestes tres ofertes per part de la Mesa de contractació 
i a elevar la seva proposta a consideració de l’òrgan competent per aquesta 
contractació.  

 
1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 

 
Els criteris de valoració establerts als plecs responen al mandat dels municipis delegants 
de prioritzar la rebaixa del preu, així com a la consecució de l’objectiu que fixa el propi 
Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la normativa sectorial d’aplicació, de 
millorar els objectius mínims anuals d’increment de la recollida selectiva previstos com a 
obligació essencial d'aquest contracte (clàusula 2.2). És per això que, dels 95 punts 
totals a assolir, 84 es corresponen a aquestes dues prioritats (clàusula 16.1, 16.2 i 16.3). 
 
Els criteris de valoració de les ofertes presentades s’estableixen en la clàusula 16 dels 
plecs reguladors de la contractació i són els següents: 
 

16.1. Oferta econòmica: fins a 50 punts 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent fórmula 
de valoració econòmica:  
 

P=50*(b/bmax) 
 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida d'un any i l’oferta del licitador per 
a l'execució del servei en un any.  
“bmax”: diferència entre el preu de sortida d'un any i el de l’oferta més 
baixa presentada per a l'execució del servei en un any.  
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  

 
 
16.2. Millora dels objectius mínims a assolir en la recollida selectiva: fins a 30 
punts 
 
Els licitadors podran oferir la consecució d'uns objectius superiors als mínims 
establerts en la clàusula 2.2 d'aquests plecs o al capítol I, clàusula 5, del PCT.  
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Aquesta millora s'ha d'oferir per a tots i cadascun dels anys de vigència del 
contracte, inclosa la pròrroga. La millora ha de consistir en increments anuals de 
0,5 punts, 1 punt o 1,5 punts. El licitador cada any pot optar per algun dels tres 
increments proposats. 
 
Els licitadors poden oferir millores al quadre 1, corresponent a Sant Joan de les 
Abadesses i/o al quadre 2, corresponent a tots els municipis de la comarca, 
excepte Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. 
 
L'ANNEX 7 dels plecs conté les taules relatives als descomptes que es faran a 
l'adjudicatari en el moment de la facturació, de conformitat amb el que estableix la 
clàusula 30 dels plecs, en el cas de no assolir els objectius que el licitador hagi 
ofert.  
 
Es valorarà la millora dels percentatges de recollida selectiva de Sant Joan de les 
Abadesses fins a un màxim de 3 punts, i la millora dels percentatges de recollida 
selectiva de la comarca menys els municipis de Sant Joan de les Abadesses i 
Camprodon, fins a un màxim de 27 punts. 
 
16.3. Millora de les campanyes ambientals: fins a 4 punts. 
 
Constitueix una obligació contractual fer campanyes de conscienciació i 
sensibilització ambiental adreçades a la ciutadania, d'acord amb allò que disposa 
el PCT en el capítol XVII, clàusula 4. No obstant això, els licitadors podran 
millorar o incrementar l'aportació econòmica per fer campanyes. 
 
Per cada augment de l'1 %  de  les despeses anuals directes d’execució del 
projecte dedicat a fer campanyes de conscienciació i sensibilització ambiental 
adreçades a la ciutadania, es donarà un punt, fins a un màxim de 4 punts. 
 
 
16.4. Millores addicionals respecte a l’objecte del contracte, sense cap cost 
addicional per al Consell Comarcal: fins a 11 punts.  
 
Els licitadors podran presentar les següents millores addicionals (d’acord amb les 
determinacions del PCT):  
 

a. Prestació del servei de gestió dels compostadors de les Llosses, 
Toses i Campelles durant tota la vigència del contracte. S’atorgarà 
la puntuació d‘1 punt.  

 
b. Millores de l'obra civil i equipaments de la planta de transferència -

que el Consell Comarcal posarà a disposició de l'adjudicatari-, per 
tal de millorar el servei fins a un màxim de 75.000 €, sense l'IVA. 
L'execució d'aquesta obra civil i el subministrament i la instal∙lació 
dels equipaments requeriran la prèvia autorització del Consell 
Comarcal en base a l'informe tècnic que s'emeti sobre la proposta 
de millora presentada.  

  S’atorgarà una puntuació de fins a 5 punts.    
  



L'oferta haurà de detallar l'import que s'ofereix i s'haurà de fer la 
descripció  de les obres o instal∙lacions en què consisteix aquesta 
millora. 

 
c. Subministrament de fins a 3 caixes tancades amb sostre mòbil per a 

emmagatzematge de residus a la planta de transferència (d’acord 
amb les determinacions del PCT). S’atorgarà una puntuació de fins 
a 5 punts.  

 La puntuació es repartirà de la manera següent: 
 - Si s'ofereixen 3 caixes, s'atorgaran 5 punts 
 - Si s'ofereixen 2 caixes, s'atorgaran 3 punts, 
 - Si s'ofereix 1 caixa, s'atorgarà 1,5 punts. 

 
Per a la valoració d'aquestes millores és indispensable complimentar els corresponents 
apartats de l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, del plec. 
 
En cas que l'empresa que resulti adjudicatària del contracte ofereixi les millores previstes 
als apartats b) i c) de la clàusula 16.4, el Consell Comarcal aixecarà la corresponent 
acta de recepció de l'obra i l'equipament ofert, des del punt de vista tècnic i econòmic. Si 
l'acta acredita l'existència de diferències a la baixa a nivell econòmic o de qualitat de 
l'obra i/o equipaments respecte a l'oferta presentada, es requerirà l'empresa per esmenar 
aquestes deficiències fins que es doni total compliment a l'oferta.   
 
Atès que l'oferta constitueix una obligació essencial d'aquest contracte, en cas que 
persistís l'incompliment es pot instar el procediment de resolució del contracte. 
 
 

2. VALORACIÓ DE LES OFERTES ADMESES 
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CONCURS DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL 
MUNICIPI DE CAMPRODON, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 

EMPRESA 

OFERTES 

OFERTA 
ECONÒMICA     

(iva inclòs) 

OBJECTIUS SELECTIVA 

CAMPANYA 
COMUNICACIÓ 

MILLORA A MILLORA B  
MILLORA C    

(NOMBRE DE 
CAIXES) 

SANT JOAN 
RESTA COMARCA 
(menys Camprodon) 

EUROS PUNTS  MILLORA SELECTIVA % MILLORA  
SI/NO SERVEI 

COMPOSTADORS 
 EUROS 

NOMBRE DE 
CAIXES 

1 
UTE SERSALL 95 SL -
TRACTAMENTS I SERVEIS 
AMBIENTALS VILA SL 

1.347.925,20 6 6 4 SI 75000 3 

2 AMPANS MEDI AMBIENT SL 1.420.545,25 4 6 2 SI 75000 3 

3 CESPA SA 1.379.228,79 6 6 1 SI 75000 3 

4 
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA 

1.410.781,91 6 6 1 SI 75000 3 

5 GEASER SL 1.537.679,27 6 6 4 SI 75000 3 

6 UTE URBASER SA - VIGFA 
RESIDUS SLU 

1.349.763,44 6 6 0 SI 75000 3 

PREU DE SORTIDA 1.567.305,43 
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3. CONCLUSIÓ: 
 

En execució de les Resolucions dictades pel Tribunal de Contractes del Sector 
Públic, en els 4 recursos especials en matèria de contractació interposats contra 
l’acord del Consell de Govern de data 17 de gener de 2017, pel qual es declarava 
desert el procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària, del servei de recollida i el transport als gestors autoritzats 
dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de 
Camprodon, a les quals s’ha fet referència en aquest informe, s’ha procedit a 
efectuar la valoració de les tres ofertes admeses, de conformitat amb els criteris de 
valoració que contenen els plecs, amb el resultat següent: 
 

- UTE Urbaser SA-Vigfa Residus SLU        91 punts 
- CESPA       85,23 punts 
- Fomento de Construcciones y Contratas SA  77,98 punts 

 
Es proposa donar compte d’aquest informe a la Mesa de contractació i, si escau, 
elevar-lo a l’òrgan de contractació competent, per a la seva aprovació. 
 
Ripoll, 6 de juny de 2017//Montserrat Miarons i Serra, interventora//Elisabet 
Muntadas i Castellà, Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat// Marta Arxé i 
Llagostera, Secretària accidental” 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i 
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, regula 
la resolució en els recursos especials en matèria de contractació, així com els actes 
posteriors a aquesta i efectes, en els seus articles 31 i següents. 
 
En el mateix sentit ho fan els articles 26 i següents del Decret 221/2013, de 3 de 
setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i 
s’aprova la seva organització i funcionament. 
 
En concret, l’article 26 del Decret 221/2013 estableix que la resolució que es dicti 
en el procediment de recurs estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions 
formulades, o declararà la seva inadmissió, tot decidint motivadament totes les 
qüestions que s’hagin plantejat durant la instrucció de l’expedient.  
 
Si com a conseqüència del contingut de la resolució es precisés que l’òrgan de 
contractació hagués d’acordar l‘adjudicació del contracte corresponent a un altre 
licitador, es concedirà a aquest un termini de deu dies hàbils per tal que 
complimenti allò establert a la normativa bàsica de contractes sobre l’aportació de 
la documentació corresponent per part del licitador que hagués presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
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El Tribunal, en dictar la corresponent resolució, deixarà sense efecte la suspensió 
automàtica del procediment quan aquesta s'hagués produït, així com la resta de 
mesures provisionals que hagués acordat. Si la resolució fos totalment o 
parcialment estimatòria, el Tribunal també ordenarà la devolució de les garanties 
que s’haguessin pogut constituir per respondre dels perjudicis derivats de l'adopció 
de mesures provisionals. En cas que la resolució del recurs fos desestimatòria, 
s’estarà al que disposa l’article 28. 
 
És important destacar que, de conformitat amb el que disposa l’article 27.2 del 
mateix Decret, les resolucions que posin fi al procediment de recurs, 
reclamació o qüestió de nul·litat, seran executades per l'òrgan de contractació 
o per l’entitat contractant autora de l'acte impugnat, amb subjecció estricta 
als seus termes. En el mateix sentit es pronuncia l’article 36 del Reial Decret 
814/2015, en determinar que les resolucions que posin fi al procediment de recurs 
s’executaran per l’òrgan de contractació autor de l’acte impugnat, amb subjecció 
estricta als seus termes. 
 
En el cas que la resolució disposés la retroacció del procediment, l'anul·lació de 
tràmits ordenada pel Tribunal no serà obstacle perquè es mantinguin els actes i 
tràmits del procediment, la validesa dels quals no es vegi afectada per la infracció 
declarada pel Tribunal. 
 
L’article 29 del Decret estableix que, d’acord amb allò establert a la normativa 
vigent en matèria de contractació administrativa i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, les resolucions i els actes 
dictats pel Tribunal no són objecte de recurs en via administrativa i contra ells 
només podrà interposar-se recurs contenciós administratiu. 
 
Quan s’interposi recurs contenciós administratiu contra les resolucions del 
Tribunal, aquest remetrà a l’òrgan contractual que ha dut a terme originàriament 
l’acte impugnat, la documentació corresponent a la tramitació del recurs, a fi que 
l’incorpori a l’expedient de contractació i el remeti al jutjat o tribunal corresponent, 
de conformitat amb el que disposa l’article 30.1. 
 
La notificació a les persones que han comparegut en el recurs administratiu a fi que 
puguin comparèixer davant el jutjat o tribunal corresponent, l’ha d’efectuar l’òrgan 
de contractació autor de l’acte recorregut originàriament. 
 
 
II.- L’article 49.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
determina que la resolució que es dicti en el recurs especial en matèria de 
contractació serà immediatament executiva. Contra aquesta resolució només cap 
la interposició del recurs contenciós administratiu. 
 
 L’article 47 del TRLCSP estableix que, si com a conseqüència del contingut de la 
resolució que es dicti en els recursos especials en matèria de contractació, fos 
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precís que l’òrgan de contractació acordés l’adjudicació a un altre licitador -com 
concorre en el cas que ens ocupa-, s’ha d’atorgar a aquest un termini de 10 dies 
hàbils per a que complimenti el previst a l’apartat 2 de l’article 151. 
 
L’article 151 del TRLCSP determina que l’òrgan de contractació classificarà, per 
ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades 
desproporcionades o anormals. Per realitzar aquesta classificació atendrà als 
criteris d’adjudicació assenyalats en els plecs o en l’anunci, podent sol·licitar a tal 
efecte tots els informes tècnics que estimi pertinents. 
 
L’òrgan de contractació haurà de requerir el licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa a fi que, dins del termini dels 10 dies hàbils 
següents, a comptar a partir del dia següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment per tal que presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o 
per a què autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació 
d’aquests extrems, disposi efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a 
adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 64.2 , i a constitueixi la 
garantia definitiva que sigui procedent. 
 
En cas que dins el termini assenyalat no es doni efectiu compliment al requeriment, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i s’haurà de requerir al licitador 
següent, a fi que aporti la mateixa documentació, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en els cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació. 
 
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, 
simultàniament, es publicarà al perfil del contractant. La notificació haurà de 
contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o 
candidat descartat, interposar, de conformitat amb l’article 40 del mateix text legal, 
recurs degudament fonamentat contra l’adjudicació. La notificació s’haurà de fer 
per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la recepció per part del 
destinatari. 
 
Els contractes que formalitzin les administracions públiques s’hauran de 
formalitzar en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions 
de la licitació. De conformitat amb l’article 156.3 del TRLCSP, si el contracte és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, com és el cas que ens 
ocupa, la formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin 15 dies 
hàbils des que es trameti la notificació de l’adjudicació als licitadors i 
candidats. 
 
L’òrgan de contractació requerirà l’adjudicatari a fi que formalitzi el contracte 
en un termini no superior a cinc dies, a comptar des del dia següent a aquell 
en què hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut en termini al qual s’ha 
fet referència en el paràgraf anterior i sempre que no s’hagi interposat algun recurs 
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que comporti la suspensió de la formalització del contracte. Es procedirà de la 
mateixa manera quan l’òrgan competent per a la resolució del recurs  hagués 
aixecat la suspensió. 
 
En la resta de casos, el contracte s’haurà de formalitzar en el termini màxim dels 15 
dies hàbils següents al de la recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors 
i candidats. 
 
Si no es formalitza el contracte en els termini establerts, l’administració podrà 
confiscar la garantia. 
 
El contracte no es podrà executar si no s’ha formalitzat prèviament. 
 
De conformitat amb l’article 154. 1, la formalització del contracte s’haurà de 
publicar en el perfil del contractant. La publicació haurà d’incloure, com a 
mínim, les mateixes dades que s’inclouen en l’anunci de l’adjudicació. La 
publicació del contracte s’haurà de fer en el termini màxim de 48 dies, a comptar 
des de la data de la seva formalització. 
 
La formalització d’aquest contracte, a més, s’haurà de publicar al butlletí oficial 
de la província i, pel fet de tractar-se d’un contracte sotmès a regulació 
harmonitzada, s’haurà de trametre la publicació al Diari oficial de la unió 
europea i al Butlletí oficial de l’Estat, en el termini màxim de 48 dies. 
 
III.- De conformitat amb l’article 40 del TRLCSP, els acords d’adjudicació dels 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, poden ser objecte de recurs especial 
en matèria de contractació, previ a la interposició del recurs contenciós 
administratiu. Aquest recurs té caràcter potestatiu.  
 
El termini per a la interposició d’aquest recurs és de 15 dies hàbils a comptar des 
del següent a aquell en què es remeti la notificació de l’acte impugnat. La 
interposició produirà la suspensió de la tramitació de l’expedient de contractació. 
 
La interposició del recurs especial en matèria de contractació requereix l’anunci 
previ, mitjançant escrit especificant l’acte del procediment que serà objecte del 
mateix. Aquest anunci previ s’ha de presentar davant de l’òrgan de contractació 
dins del termini de 15 dies hàbils atorgat per a la interposició del recurs especial en 
matèria de contractació. 
 
La presentació de l’escrit d’interposició del recurs s’haurà de fer necessàriament en 
el registre de l’òrgan de contractació o en el de l’òrgan competent per a la resolució 
del recurs. L’escrit d’interposició haurà de tenir el contingut i s’hi hauran 
d’adjuntar els documents que detalla l’article 44.4 del TRLCSP. En l’àmbit de 
Catalunya l’òrgan competent a l’efecte de la resolució dels recursos especials en 
matèria de contractació és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 45 del TRLCSP, si l’acte recorregut és el 
d’adjudicació, quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de contractació.  



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 49 

 
IV.- Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de Govern 
per delegació de l’acord de 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, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Revocar el contingut de l’acord adoptat pel Consell de Govern de data 17 
de gener de 2017, pel que fa a l’exclusió de les ofertes presentades per les empreses 
Urbaser, S.A i Vigfa Residus, SLU, CESPA i Fomento de Construcciones i 
Contratas, S.A., en execució de les Resolucions del Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic núms. 76/2017, de data 27 d’abril de 2017, 79/2017, de data 8 de 
maig de 2017 i 82/2017, de data 11 de maig de 2017, respectivament i ratificar 
l’acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 17 de gener de 
2017, pel que fa a l’exclusió de les empreses Tractaments i Serveis Ambientals 
Vila, SL i Sersall 95, SL, en execució de la Resolució del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic núm. 80/2017, de data 9 de maig de 2017. 
 
Segon.-Admetre l'oferta presentada per les empreses Urbaser,SA – Vigfa Residus 
SLU, que s’han compromès a constituir una UTE i requerir-les, en haver estat la 
seva oferta la que ha obtingut una major puntuació, per tal que, d’acord amb allò 
que disposa l’article 151.2 del TRLCSP, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest acord, presentin 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 anual IVA exclòs, 
(61.352,88 €). 

Documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el Document 
Europeu de Contractació (DEUC) presentat per cadascuna de les empreses que 
integren la UTE: 
 

 En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:  
- Si l’empresa proposada com a adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de 
presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost. S’ha 
d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en 
la matrícula de l’impost.  
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en 
l’apartat 1 de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una 
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el 
document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.  
 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, presentat per cadascuna de 
les empreses que formaran la UTE. 
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 Documentació acreditativa corresponent a la capacitat d’obrar i a la 
personalitat jurídica de cadascuna de les empreses (escriptura de 
constitució, etc) 

 Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar 
proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional 
d’identitat o del passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de 
reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia 
autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures 
d’apoderament. 

 Documentació acreditativa de comptar amb la classificació empresarial 
requerida a la clàusula 12.2: Grup R, Subgrup 5, Categoria 5 de les dues 
empreses que concorrin agrupades en UTE (s'admetrà la Categoria D per a 
les classificacions atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor del RD 
773/20015, pel qual es modifica el RGLCAP). Han d’estar classificades i 
resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del 
RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en 
aquests plecs.  

 Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
500.000 €. 

 Certificat de qualitat ISO 14001 (dels serveis objecte del contracte), EMAS 
o equivalent, de cadascuna de les empreses integrants de la UTE. 

 Documentació acreditativa que les empreses que formen la UTE estan 
integrades per un nombre de persones treballadores discapacitades no 
inferior al 2% i que disposen d’un pla d’igualtat d’oportunitat entre homes i 
dones, o acreditació que no estan obligades legalment a disposar d’aquests 
requisits. 

 Escriptura pública de la constitució de la Unió Temporal (UTE) en la qual 
haurà de constar el nomenament de la persona representant o de la persona 
apoderada única, amb poders suficients per exercir els drets i les obligacions 
que es derivin del contracte. 

 Declaració responsable per part del representat de l’empresa, en què es 
comprometi a contractar les persones relacionades en l'ANNEX 4 i que 
n’acreditarà l’afiliació i l’alta quan les hagi contractat i sempre amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat contractada.  

 
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). 
 
Tercer. Comunicar al representant de les empreses Urbaser,SA – Vigfa Residus 
SLU que, de no donar compliment al present requeriment en temps i forma, 
s’entendrà que han retirat la seva oferta. 
 
Quart. Notificar aquest acord a tots els candidats presentats a la licitació. 
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Cinquè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
El president explica el contingut de la proposta, un cop dictades les resolucions del 
Tribunal de Contractació del Sector Públic. Convocarem una comissió mixta per 
tractar el tema de Camprodon. 
 
 
9.5. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL FOMENT 
D’ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL O PROMOCIÓ D’UNA 
FINALITAT PÚBLICA COMARCAL I PER A LA COBERTURA 
D’ACTIVITATS ESCOLARS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 2016 
 
 
Antecedents de fet 
 
1.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 3 de maig de 2016 va 
aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o 
promoció d’una finalitat pública comarcal -activitats culturals, festives o de 
caràcter social, activitats esportives i edició de llibres, pel·lícules o 
documentals d'interès comarcal-, i per a la cobertura d’activitats escolars a 
la comarca del Ripollès. Concretament es preveuen aquests objectius: 
 
A-Foment d’una activitat pública d’interès social i/o de promoció d’una 
finalitat pública comarcal. 
 

 A.1 Activitats culturals, festives o de caràcter social 
 A.2 Activitats esportives  
 A.3 Edició de llibres, pel·lícules o documentals d'interès comarcal- 

 
B-Cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 
 
Aquestes subvencions estan previstes en el Pla estratègic de subvencions 
per a l’any 2016, aprovat pel Consell de Govern, en les seves sessions de 
dates 16 de febrer i 19 d'abril de 2016, i s’ajusten a les previsions 
pressupostàries vigents. 
 
Aquestes bases han estat publicades al Butlletí oficial de la província de 
Girona núm. 88, de data 9 de maig de 2016, per tal que qualsevol persona 
interessada pogués formular les al·legacions i reclamacions que considerés 
pertinents. Durant aquest període d'exposició pública no es va formular cap 
al·legació.  
 
En data 13 de maig de 2016 es va dictar decret de presidència, que fou 
ratificat per acord del Consell de Govern de data 7 de juny de 2016, pel 
qual es va esmenar un error material en els criteris per a l'atorgament de 



 52 

subvencions del Programa B). Aquesta esmena d'error material es va 
publicar al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 106, de data 3 de 
juny de 2016. 
 
El termini per presentar les sol·licituds de subvencions va començar el dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) de l’extracte de la convocatòria tramesa per la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones  (BDNS) -el dia 25 de maig de 2016-, i va 
finalitzar el dia 30 de juny de 2016 a les 15 hores. 
 
 
2. Dins del termini atorgat a l'efecte, es van presentar un total de vint -i-una 
sol·licituds. 
 
Per Decret de presidència de data 27 de setembre de 2016 es va requerir els 
sol·licitants per tal que solventessin les deficiències detectades o aportessin 
documentació complementària. Aquells sol·licitants que no van atendre el 
requeriment en termini, es va entendre que desistien de la seva sol·licitud. 
 
En data 11 de novembre de 2016 es va dictar decret de presidència pel qual 
s’atorgaven les subvencions sol·licitades a diverses persones i entitats. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’apartat Segon de la part dispositiva 
d’aquest Decret, s’atorgava a aquestes persones i entitats el termini d’un 
mes, a comptar des de la data de la notificació de l’atorgament, per 
presentar l’escrit d’acceptació expressa de la subvenció concedida, d’acord 
amb el model normalitzat que s’adjuntava a la mateixa notificació. 
 
De conformitat amb l’apartat tercer d’aquest decret, les subvencions 
atorgades hauran de justificar-se com a màxim el dia 30 de juny de 2017. 
Si no es justifica la subvenció dins d'aquest termini, quedarà revocat el seu 
atorgament. 
 
L’apartat quart d’aquest mateix decret, estableix que el pagament de la 
subvenció s'efectuarà prèvia presentació de la justificació de l'activitat o 
projecte subvencionat.  
 
 
3.-En data 13 d’abril de 2017, la secretaria i la interventora de la corporació 
han emès un informe conjunt, on conclouen que procedeix revocar 
determinades subvencions atorgades mitjançant Decret de presidència de 
data 11 de novembre de 2016, per no haver donat compliment, dins del 
termini atorgat, a l’obligació de presentar l’acceptació de la subvenció. 
Concretament són: 
 

 
Exp. núm 

 
Sol·licitant 

Data 
notificació 

decret 
11.11.16 

Data 
presentació 
acceptació 

 
Import 
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Exp. núm 

 
Sol·licitant 

Data 
notificació 

decret 
11.11.16 

Data 
presentació 
acceptació 

 
Import 

410/2016 
(Subv. 52/16) 

Associació Musical 
de Danses i 
Tradicions Catalanes 
Randallaires 

20.12.16 17.3.17 200 € 

413/2016  
(Subv. 54/16) 

Zer de la Vall del Ter 16.12.16 30.3.17 150 € 

415/2016  
(Subv. 55/16) 

Fundació Privada 
Oncolliga 

22.12.16 16.3.17 300 € 

425/2016  
(Subv. 58/16) 

Eva Martínez Picó 16.12.16 28.2.17 300 € 

427/2016  
(Subv. 60/16) 

Eudald Fajula 
Casamitjana 

20.12.16 23.1.17 150 € 

429/2016 
(Subv.61/2016) 

SIN Joan Triadú 27.12.16 16.3.17 621 € 

430/2016  
(Subv. 62/16) 

Escola Dr. Robert 16.12.16 15.3.17 337 € 

431/2016  
(Subv. 63/16) 

Escola Dr. Robert 16.12.16 15.3.17 376 

  
TOTAL 

 
2.434 € € 
 

No obstant això, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 
següents: 
 
Primer.- Atorgar les subvencions detallades que es detallen a continuació: 
 

 
Exp. núm 

 
Sol·licitant 

Data 
notificació 

decret 
11.11.16 

Data 
presentació 
acceptació 

 
Import 

410/2016 
(Subv. 52/16) 

Associació Musical 
de Danses i 
Tradicions Catalanes 
Randallaires 

20.12.16 17.3.17 200 € 

413/2016  
(Subv. 54/16) 

Zer de la Vall del Ter 16.12.16 30.3.17 150 € 

415/2016  
(Subv. 55/16) 

Fundació Privada 
Oncolliga 

22.12.16 16.3.17 300 € 

425/2016  
(Subv. 58/16) 

Eva Martínez Picó 16.12.16 28.2.17 300 € 

427/2016  
(Subv. 60/16) 

Eudald Fajula 
Casamitjana 

20.12.16 23.1.17 150 € 

429/2016 
(Subv.61/2016) 

SIN Joan Triadú 27.12.16 16.3.17 621 € 

430/2016  
(Subv. 62/16) 

Escola Dr. Robert 16.12.16 15.3.17 337 € 

431/2016  
(Subv. 63/16) 

Escola Dr. Robert 16.12.16 15.3.17 376 

  
TOTAL 

 
2.434 € € 
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Segon.- Ampliar el termini per a la presentació de les justificacions 
d’aquestes subvencions, fixant com a data màxima 31/07/2017. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord a la propera sessió plenària que se 
celebri. 
 
El president explica la proposta, tot i l’informe desfavorable de secretaria i 
intervenció. 
 
La interventora intervé per dir que creu que això crea un precedent, i que, a 
més, cal ampliar el termini per justificar. 
 
La secretària fa un advertiment de les conseqüències legals que pot 
comportar per als consellers que votin favorablement l’adopció d’aquest 
acord, tenint en compte l’informe desfavorable emès. 
 
 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 09.05.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 

relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/8 d’import 
82.914,60 € i que conté 9 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 

Decret de 15.05.17 Aprovar el Pla de Tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès 
per a l’exercici 2017. 

Decret de 15.05.17 Aprovar definitivament la llista d’aspirants d’admesos i exclosos 
i exempts de realitzar l’exercici de coneixements de la llengua 
catalana, per participar en el procés selectiu per a la contractació 
ne règim laboral temporal d’interinitat d’un/a oficial de 
manteniment del Refugi d’Animals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 15.05.17 Contractació en règim laboral temporal a una tècnica compartida 
de joventut de la Vall del Ter, per portar a terme el projecte 
“Tècnic compartit de la Vall del Ter” amb efectes des del dia 15 
de maig de 2017 i fins a la finalització del servei. 

Decret de 15.05.17 Prorrogar l’ampliació de la jornada de la treballadora de la 
corporació que es relaciona, a jornada completa, fins el 31 de 
juliol de 2017.. 

Decret de 15.05.17 Contracte menor del servei d’edició de 150 llibrets per al recull 
de les obres premiades en la 26na. Edició dels premis literaris 
infantils i juvenils Joan Triadú. 

Decret de 16.05.17 Adquirir el compromís d’aportar l’import de 14.000 € al projecte 
POCTEFA EPIREMED “Experiències pirinenques, emocions 
mediterrànies” en el marc del Programa INTERREG V A, 
Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020. 

Decret de 16.05.17 Atorgar un incentiu de productivitat a les treballadores de la 
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corporació que es relaciona, amb motiu de les sortides del 
projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”. 

Decret de 17.05.17 Modificació del nombre de places de la sortida a Port Aventura- 
Contracte menor de servei d’autobusos per al projecte “Gaudeix 
tot l’any. Any 2017”. 

Decret de 17.05.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes d’abril, i aprovar les 
retencions corresponents a l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i en concepte de Seguretat Social. 

Decret de 18.05.17 Reconèixer l’atorgament de les subvencions que es relacionen, a 
favor de les entitats beneficiàries i pels conceptes i imports que 
s’hi detallen. 

Decret de 19.05.17 Denegar al consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
(CEINR), la sol·licitud de bestreta formulada. 

Decret de 23.05.17 Sol·licitar a la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
l’atorgament de la subvenció exclosa de concurrència per al 
funcionament de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, curs 
2015-16. 

Decret de 23.05.17 Contracte menor de subministrament de senyalització per a la 
reparació i reposició de l’existent a la xarxa de senders 
Itinerànnia al Ripollès, any 2017. 

Decret de 23.05.17 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017 (Fase 3). 

Decret de 23.05.17 Arxivar sense més tràmit l’expedient de sol·licitud d’ajut de 
menjador per al curs 2016-2017, de l’alumne que es relaciona. 

Decret de 23.05.17 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzats com a prioritat 1, bloc 1-Vall del Ter, any 2017. 

Decret de 23.05.17 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzats com a prioritat 1, bloc 2-Vall del Freser, any 2017. 

Decret de 29.05.17 Canvi de data de l’obertura de pliques dels sobres 1 i 2 del 
contracte de subministrament i la instal·lació de dues bombes del 
pou de bombament d’entrada de l’EDAR de Ripoll. 

Decret de 30.05.17 Sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya 
per dur a terme les actuacions previstes a la memòria valorada de 
les millores de les instal·lacions i de la gestió de la deixalleria de 
Ripoll. 

Decret de 30.05.17 Sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya 
per dur a terme les actuacions previstes a la memòria valorada de 
les millores de les instal·lacions i de la gestió de la deixalleria de 
Sant Joan de les Abadesses. 

Decret de 30.05.17 Ratificar el decret d’aprovació del conveni de subvenció per a un 
projecte amb múltiples beneficiaris en el marc del Programa 
ERASMUS+1. Conveni número 2017-1-ESO2-KA105-009352. 

Decret de 31.05.17 Acceptació de l’encàrrec de gestió formulat per l’Ajuntament de 
Camprodon per sol·licitar una subvenció a l’Agència de Residus 
de Catalunya i per dur a terme les actuacions previstes a la 
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memòria valorada de les millores de les instal·lacions i de la 
gestió de la deixalleria de Camprodon. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
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 08.05.2017 Ordenar el pagament de les factures contingudes en la relació 

F/2017/15 d’import 16.359,78 € i que conté 29 factures. 
Resolució de 09.05.2017 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 

d’aigües residuals amb camió cisterna al representant de la 
casa nova de la Carola, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 10.05.2017 Incoar l’expedient de contractació per al servei d’edició de 
150 llibrets de la 2na edició dels premis literaris infantils i 
juvenils Joan Triadú. 

Resolució de 10.05.2017 Resolució d’atorgament d’un permís d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna de l’Alberg Pere Figuera. 

Resolució de 15.05.2017 Ordenar el pagament de la liquidació i quitança dels 
treballadors que es relacionen. 

Resolució de 16.05.2017 Ordenar el pagament d’import 1,88 € al treballador que es 
relaciona. 

Resolució de 16.05.2017 Concedir a la treballadora que es relaciona una bestreta de 
900 €. 

Resolució de 18.05.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament de 
bombes de climatització dels edificis de control de les EDARs 
de Camprodon i de Ribes de Freser. 

Resolució de 19.05.2017 Resolució d’atorgament d’un permís d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna de l’Alberg Pic de l’Àliga. 

Resolució de 22.05.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament de 
senyalització per a la reparació i reposició de l’existent a la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès, any 2017. 

Resolució de 22.05.2017 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de 
la xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzat com a prioritat 1, bloc 1- Vall del Ter, any 2017. 
 

Resolució de 22.05.2017 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de 
la xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzat com a prioritat 1, bloc 2- Vall del Freser, any 
2017. 

Resolució de 22.05.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la 
Llar d’infants “Els Barrufets”, a l’Ajuntament de 
Campdevànol. 
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Resolució de 22.05.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de de la 
Llar d’infants “Els Barrufets”, atorgat a l’Ajuntament de 
Campdevànol. 

Resolució de 22.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram  a la Comunitat de Propietaris de la Pl. 
Catalunya, 7-8 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 23.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram  a la Comunitat de Propietaris de la Pl. 
de la Generalitat, 4 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 23.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram  a la Comunitat de Propietaris del C. 
Santa Magdalena, 9 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de maig, amb 
efectes del dia 25 de maig per import de 50.669,29 €. 

Resolució de 24.05.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament 
d’un ordinador portàtil amb destinació als Serveis Tècnics de 
la Corporació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram a la Comunitat de Propietaris del C. 
Macià Bonaplata, 4 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram al propietari de l’immoble del C. 
Progrés, 89 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram al representant de l’establiment S.F. 
Integrals Girona, SL, Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram a la Comunitat de Propietaris del C. 
Raval de Barcelona, 11 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram a la Comunitat Islàmica Annour de 
Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 29.05.2017 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna al representant de Cal 
Titó, del municipi de Gombrèn. 

Resolució de 30.05.2017 Ordenar el pagament de les factures contingudes en la relació 
F/2017/19 d’import 19.120,27 € i que conté 39 factures. 

 
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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12.PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen. 
 
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 


