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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 18/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 7 de novembre de 2017 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.45 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   
 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 
  
Excusa la seva absència:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
  Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  Sr. Josep Coma i Guitart 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Pròrroga forçosa del contracte de concessió del servei públic de 

recollida de residus municipals i altres prestacions per suspensió 
automàtica de l’expedient de contractació. 

3. Pròrroga del contracte del servei del manteniment informàtic, així 
com la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del 
Consorci AOC al Consell Comarcal del Ripollès, a diversos 
ajuntaments i als consorcis de  la comarca del Ripollès. 

4. Aprovació de l’addenda de modificació del conveni entre el consell 
comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol per al 
cofinançament de l’Escola Comarcal de Música. 

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
5.1 Aprovació de factures. 
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6. Devolució d’avals i fiances: 
6.1 Devolució de la fiança a l’empresa Comunicacions del Ripollès, 

SL. 
7. Mocions d’urgència. 

7.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i els ajuntaments de la comarca per a la 
justificació de la Fitxa 43 suport a Plans locals i comarcals de 
joventut de l’addenda per al 2017 del Contracte programa 2016-
2019. 

7.2 Proposta de modificació de l’execució del contracte del servei 
de transport escolar per al curs 2017-2018, Ruta 15 Campelles – 
Ribes de Freser. 

7.3 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte de subministrament, instal·lació i 
programació d’una reixa de fins, un cargol compactador i la 
construcció d’una caseta de serveis de la zona del desbast de 
Nevà, del municipi de Toses. 

7.4 Ratificació de l’addenda al Contracte Programa 2016-2019, per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Ripollès, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per a 
l’any 2017. 

7.5 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat 
Oliba i el Consell Comarcal del Ripollès per a la formació 
pràctica en centres de treball (Arxiu Comarcal del Ripollès). 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
8. Donar compte dels decrets de Presidència. 
9. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
10. Precs i preguntes. 

 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 
17 d’octubre de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I 
ALTRES PRESTACIONS PER SUSPENSIÓ AUTOMÀTICA DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
Antecedents de fet: 
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1.- En data de 19 d’agost de 2002, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 
2002 i per un termini d’execució i de vigència de deu anys, es va subscriure 
el contracte de concessió del servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions, entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’empresa VIGFA RESIDUS, SL. 
 
El pacte segon del contracte subscrit, així com l'article 10 del plec 
regulador de la contractació relatius al termini de vigència de la concessió, 
estableixen que el contracte serà prorrogable expressament per períodes de 
6 mesos fins a un màxim de 2 anys. Únicament en casos de necessitat 
causada per l’interès públic del servei, podrà prorrogar-se la concessió fins 
a 2 anys més, sens perjudici d’allò que resulti del principi d’equilibri 
financer del contracte. Així mateix, serà obligatòria pel contractista una 
pròrroga de 6 mesos si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del 
servei abans de la finalització del termini contractual o de les seves 
pròrrogues. 
 
La totalitat d’aquestes pròrrogues finalitzava el dia 1 d’abril de 2017. 
 
2.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de juliol de 2016 va 
aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, 
harmonitzat i tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport 
als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, 
així com el corresponent Plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques. Aquesta proposta havia estat dictaminada favorablement, amb 
caràcter previ, pel Consell d'Alcaldes, en la seva sessió ordinària de data 12 
de juliol de 2016. 
 
En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon va notificar a 
aquesta corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari 
celebrada en data 2 de setembre de 2016, pel qual denunciava el Conveni de 
delegació de la competència de la recollida i el tractament de residus, 
subscrit en data 9 d'octubre de 1998. 
 
L'acord de revocació del conveni de delegació adoptat per l'Ajuntament de 
Camprodon, comportava una modificació substancial del contracte de 
residus aprovat pel Consell Comarcal. En conseqüència, el dia 6 de 
setembre de 2016, la presidència va dictar un decret pel qual es suspenia i 
deixava sense efecte la tramitació d'aquest expedient de contractació i 
s'instava, amb la màxima celeritat, la tramitació d'un nou expedient de 
contractació per a la prestació del servei a tota la comarca, exclòs el 
municipi de Camprodon. El Consell de Govern, en sessió de data 6 de 
setembre va ratificar aquest decret. 
 
3.- 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 
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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 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.  
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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, van emetre un informe sobre la valoració de 
les ofertes presentades, el qual concloïa que cap de les ofertes presentades 
s’adequava als requeriments dels Plecs de clàusules administratives 
particulars reguladores de la licitació, per la qual cosa esdevenia necessari 
declarar desert el concurs i elevar l’informe a la Mesa de contractació i a 
l’òrgan de contractació, als efectes pertinents.  
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de gener de 2017 va 
acordar 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 de data 30 de desembre de 2016. 
 
4.- Contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió de data 17 de 
gener de 2017, es van interposar 4 recursos especials en matèria de 
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
amb números d’expedient: N-2017-021, N-2017-022, N-2017-024 i N-2017-
029-. 
 
En aquests recursos es va acordar la mesura provisional consistent en 
suspendre el procediment de contractació, d’acord amb el previst als 
articles 43 i 46.3 del TRLCSP i 25.1 del Reial Decret 814/2015, d’11 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de 
revisió de decisions en matèria contractual, mitjançant Resolució del 
president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de data 15 de 
febrer de 2017. 
 
5.- El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en les seves 
resolucions número 76/2017, 79/2017, 80/2017 i 82/2017, va resoldre els 
recursos especials interposats i va aixecar la suspensió del procediment de 
contractació, estimant els recursos presentats per les empreses Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA, UTE Urbaser,SA – Vigfa Residus SLU i 
Cespa, SA i desestimant el recurs presentat per la UTE Sersall 95 SL – 
Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL. Aquestes 4 resolucions van ser 
notificades al Consell Comarcal del Ripollès en data 19 de maig de 2017. 
 
6.- En data 6 de juny de 2017 es va emetre un informe tècnic per part de la 
Interventora de la Corporació, la Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i 
la Secretària accidental, del qual se’n va donar compte a la Mesa de 
contractació reunida en la mateix data, i que concloïa que, un cop valorades 
les tres ofertes admeses a licitació, l’oferta més avantatjosa era la 
presentada per les empreses UTE .Urbaser SA i Vigfa Residus SLU. 
 
El Consell de Govern en la seva sessió de data 6 de juny de 2017 va acordar 
admetre l'oferta presentada per les empreses Urbaser,SA – Vigfa Residus, 
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SLU, que s’havien compromès a constituir una UTE i requerir-les, 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 notificació de 
l’acord, presentessin a la Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, la 
documentació requerida i que es detallava en el propi acord, tot fent 
advertiment que, en cas que no es donés compliment al requeriment en 
temps i forma, s’entendria que havien retirat la seva oferta. 
 
Aquest acord també revocava 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 ratificava 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. 
 
D’aquest acord se’n va donar compte de manera expressa al Consell 
d’Alcaldes i al Ple celebrats en data 20 de juny de 2017, i va ser notificat a 
totes les empreses licitadores. 
 
7.- Les empreses Urbaser, S.A i Vigfa Residus SLU van ser notificades en 
data 15 de juny de 2017, per tal que presentessin la documentació 
requerida, la qual cosa van fer dins del termini legalment atorgat a l'efecte. 
 
En data 4 de juliol de 2017, es va constituir la Mesa de contractació i, en 
considerar suficient i adequada la documentació presentada, va formular 
proposta d'adjudicació a favor de la UTE URBASER, S.A. i VIGFA 
RESIDUS SLU. 
 
El Consell de Govern, en sessió de data 4 de juliol de 2017, va acordar 
adjudicar a la UTE URBASER, S.A. i VIGFA RESIDUS SLU, anomenada 
UTE RIPOLLES el contracte del servei de recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, 
excepte el municipi de Camprodon. 
 
D’aquest acord se’n va donar compte de manera expressa al Consell 
d’Alcaldes i al Ple celebrats en data 11 i 18 de juliol de 2017, 
respectivament,  i va ser notificat a totes les empreses licitadores. 
 
8.- En data 26 de juliol de 2017, l’empresa Compañía espanyola de 
Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA), va interposar recurs especial 
en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en data 4 de 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

juliol de 2017. Aquest recurs el qual actualment està en tràmit, amb el 
número d’expedient N-2017-133. Aquest fet, de conformitat amb l’article 
45 del TRLCSP, comporta la suspensió automàtica de l’expedient de 
contractació, en aquest cas el de la formalització del contracte. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- De conformitat amb l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local, els municipis han de prestar, en tot 
cas, el servei de recollida de residus. En el mateix sentit es pronuncia 
l’article 67.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local. 
 
Per tant, el servei de recollida de residus és de prestació mínima i 
obligatòria. 
 
A la comarca del Ripollès aquesta competència recau en el Consell 
Comarcal, que 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 el municipi de Camprodon que, per acord 
adoptat pel seu plenari en data 2 de setembre de 2016, va revocar la 
delegació d’aquesta competència. 
 
L’article 153.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que els ens 
locals han d’establir els serveis públics mínims obligatoris i garantir-ne la 
continuïtat de la prestació. 
 
II.- De conformitat amb l’article 40.2.c) 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 (d’ara endavant TRLCSP), els acords que impedeixin la 
continuació del procediment de contractació 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 la 
interposició del recurs especial en matèria de contractació. 
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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 
mitjançant la interposició del recurs especial en matèria de contractació és 
el d’adjudicació, quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de 
contractació. En el cas que ens ocupa, el que queda en suspens és la 
formalització del contracte. 
 
 
III.- 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. 
 
La secretària accidental ha emès informe de data 31 d’octubre de 2017, que 
justifica la necessitat de prorrogar el contracte per un període mínim de 6 
mesos. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Prorrogar, amb efectes des de 1 d’octubre de 2017 i pel termini de 
sis mesos el contracte de concessió del servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions. En conseqüència, aquest termini finalitzarà 
el dia 1 d’abril de 2018. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al concessionari i atorgar-li el termini de 10 
dies hàbils per formular les al·legacions que consideri oportunes. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la intervenció i a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement. 
 
 
3. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I DELS SERVEIS DEL 
CONSORCI AOC AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, A 
DIVERSOS AJUNTAMENTS I ALS CONSORCIS DE  LA COMARCA 
DEL RIPOLLÈS 
 
El contracte per a la prestació del servei del manteniment informàtic, així 
com la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci 
AOC al Consell Comarcal del Ripollès, a diversos ajuntaments i als 
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consorcis de  la comarca del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l’empresa TIC EMPRESA-GLOBAL SOLUTIONS BCN, 
SLU, en data 1 d’octubre de 2016, té un termini d’execució i de vigència 
d’un any, prorrogable per un any més. 
 
El pacte quart del contracte estableix que el contracte es podrà prorrogar 
per un any més. En tot cas, la pròrroga requerirà l'adopció d'un acord exprés 
en aquest sentit. 
 
La Gerència en data 30 d’octubre de 2017, ha emès un informe sobre la 
necessitat d’executar la pròrroga contemplada al contracte del servei del 
manteniment informàtic, així com la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Consorci AOC al Consell Comarcal del 
Ripollès, a diversos ajuntaments i als consorcis de  la comarca del Ripollès, 
atès que les necessitats que van motivar el contracte encara perduren. 
 
Consta a l’expedient l’informe d’Intervenció. 
 
En virtut d’allò que disposa el decret de Presidència de 3 de setembre de 
2015, es va delegar aquesta competència al Consell de Govern. Aquesta 
delegació es va  publicar al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre 
de 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Prorrogar pel termini d’1 any el contracte de prestació del servei 
del manteniment informàtic, així com la implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Consorci AOC al Consell Comarcal del 
Ripollès, a diversos ajuntaments i als consorcis de  la comarca del Ripollès, 
amb efectes retroactius d’1 d’octubre de 2017 i fins a 1 d’octubre de 2018. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’empresa TIC EMPRESA-GLOBAL 
SOLUTIONS BCN, SLU. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments i als consorcis 
adherits. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER AL COFINANÇAMENT 
DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA 
 
En data 28 de setembre de 2017, es va subscriure el conveni entre 
l’Ajuntament de Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès per al 
finançament de l’Escola Comarcal de Música. 
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Aquest conveni estableix en el primer punt de l’apartat 2.2, que fa 
referència a les obligacions del Consell Comarcal del Ripollès, el text 
següent: 
 

“Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat 
de l'Escola Comarcal de Música. A tal efecte, els professors de 
l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran a l’escola Pirineu per 
dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a l'alumnat de P4 i P5.” 

 
A petició de l’Ajuntament de Campdevànol, aquest paràgraf ha d’establir a 
més d’on s’imparteixen el cursos de P4 i P5, que la resta de cursos que 
l’Escola Comarcal de Música presta als alumnes del municipi, es prestin a 
l’Escola Pirineu i, per tant, s’ha de substituir pel text següent: 
 

“Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat 
l'Escola Comarcal de Música. A tal efecte, els professors de l'Escola 
Comarcal de Música es desplaçaran a l’escola Pirineu del municipi 
de Campdevànol per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a 
l'alumnat de P4 i P5 així com la resta de cursos que imparteix 
l'Escola Comarcal de Música als alumnes del municipi.” 

 
S’ha redactat una proposta d’addenda de modificació del conveni per a la 
correcció d’aquest paràgraf. 
 
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 assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la modificació del conveni signat entre l’Ajuntament de 
Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès, en data 28 de setembre de 
2017,  per al finançament de l’Escola Comarcal de Música i la corresponent 
addenda. Aquesta modificació es limita al primer punt de l’apartat 2.2, que 
queda redactat de la forma següent: 
 
  

“Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat 
l'Escola Comarcal de Música. A tal efecte, els professors de l'Escola 
Comarcal de Música es desplaçaran a l’escola Pirineu del municipi 
de Campdevànol per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical a 
l'alumnat de P4 i P5 així com la resta de cursos que imparteix 
l'Escola Comarcal de Música als alumnes del municipi.” 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol per a 
l’efecte corresponent. 
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Tercer. Atorgar a l’Escola Pirineu un termini de 10 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per formular les 
al·legacions que estimi pertinents. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a l’Escola Comarcal de Música, a la 
Intervenció de la corporació i a l’Àrea de Serveis a les persones, juntament 
amb una còpia de l’addenda, per a la seva constància. 
 
Cinquè. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com 
en dret fóra menester per a la signatura de l’addenda i per dur a terme totes 
aquelles actuacions derivades de la seva subscripció. 
 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. APROVACIÓ DE FACTURES  
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 
de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el 
Decret de Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-
09-2015), va delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, 
disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de contractacions 
d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en 
la relació comptable de factures F/2017/43 de 31 d’octubre 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. 
 
 
6. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
6.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA COMUNICACIONS 
DEL RIPOLLÈS SL 

 
En data 25 de maig de 2017, el tècnic de comunicació, senyor Agustí Mas 
Montroig, va informar negativament sobre la sol·licitud de devolució de 
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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, presentada per l’empresa Comunicacions 
del Ripollès, SL, atès que el contracte no estava finalitzat, atès que restaven 
pendents de produir-se i emetre’s dos programes monogràfics televisius. 
 
En data 2 de novembre de 2017, el tècnic de comunicació ha emès un 
informe favorable al retorn de  la 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”  ja que 
data d’avui l’empresa Comunicacions del Ripollès, ha complert totes les 
clàusules del contracte,  
 
L’article 102 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, regula 
la devolució de les garanties un cop s’hagi vençut el termini de garantia i 
acomplert satisfactòriament el contracte. 
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord, 
per delegació del Ple del Consell Comarcal, adoptada en la sessió celebrada 
en data 8 de setembre de 2015, i publicada al BOP de Girona núm. 186, de 
data 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Retornar a l’empresa Comunicacions del Ripollès, SL la fiança en 
metàl·lic per un import de 250,00 € (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 
general en mitjans de comunicació de televisió. Lot A. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte 
corresponent. 
 
 
7. 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. 
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Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat dels 
assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
7.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE 
LA COMARCA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA FITXA 43 
SUPORT A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT DE 
L’ADDENDA PER AL 2017 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-
2019 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal 
del Ripollès, en data 27 d’octubre de 2017 van signar un contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques 
d’igualtat per al període 2017, on s’estableixen els criteris, les condicions i 
els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el 
contracte programa 2017. 
 
Dins d’aquesta Addenda s’hi annexen les fitxes 41 “Servei comarcal de 
joventut”, 42 “Oficines joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil” 
i 43 “Plans locals i comarcals de joventut”. 
 
En relació a la Fitxa núm. 43 “Suport a plans locals i comarcals de 
joventut”, i com a novetat principal respecte l’any 2016, hi ha el fet que 
s’hi inclouen les subvencions referents als plans locals de joventut.  Es 
preveu una dotació de 10.830,00 € per a municipis de menys de 500 
habitants, i una dotació de 25.307,50 € per a municipis de més de 500 
habitants. 

L’Informe emès per la Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones en data 31 
d’octubre de 2017, en relació a les actuacions previstes a la Fitxa 43, 
conclou que atès que fins ara aquestes subvencions les rebien directament 
els ajuntaments, però a partir d’aquest any, les rebrà el Consell Comarcal, 
esdevé convenient aprovar convenis entre el Consell i els ajuntaments 
beneficiaris, per tal de regular alguns termes com són la justificació i el 
pagament de la subvenció, entre d’altres. 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a 
subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i tots els Ajuntaments de la 
comarca, per a la justificació de la Fitxa 43 Suport a plans locals i comarcals 
de joventut, de l’Addenda per al 2017 del Contracte Programa 2016-2019. 
 
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han 
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
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Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 
conveni per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 
data 8 de setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí 
oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i els Ajuntaments de la comarca per a la justificació de la Fitxa 43 
Suport a plans locals i comarcals de joventut de l’Addenda per al 2017 del 
Contracte Programa 2016-2019, el qual és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE .................. PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA FITXA 43 SUPORT 
A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT DE L’ADDENDA PER AL 2017 DEL 
CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 
 

REUNITS 
 

D’una banda, l’Il∙lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell 
Comarcal del Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  
l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei sobre l’Organització comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del 
present conveni mitjançant acord de Consell de Govern de la corporació, de data 7 de 
novembre de 2017, assistit per la secretària accidental de la corporació i de l’altra,  

 
L’Il∙lustríssim/a Senyor/a .............................., alcalde/ssa de l’Ajuntament de 
.....................en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord 
de ___ de data ______________de 2017, assistit pel secretari/per la secretària de la 
corporació. 
 

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

 
 

EXPOSEN 
 

I. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que 
correspon al municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com 
delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. L’apartat 2 de l’article esmentat preveu que  les comarques supliran 
els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels 
serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament 
o mancomunadament. 
 
II. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis 
quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals 
supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, 
en l'àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i 
l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals. 
 
III. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, 
en data ............. de............ de 2017 van signar un contracte programa per a la coordinació, 
cooperació i col∙laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
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benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2017, on s’estableixen els criteris, 
les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el 
contracte programa 2017. 
 
IV. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col∙laboració als ajuntaments 
que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del Ripollès, i d’acord 
amb l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 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, les parts formalitzen el present conveni de col∙laboració que 
permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis social. 
 
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als 
següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de ................ per a la gestió i prestació dels serveis i 
programes que consten a la Fitxa 43: Suport a plans locals i comarcals de joventut, segons 
els criteris i les condicions que s’estableixen en l’Addenda per al 2017 del Contracte 
Programa 2016-2019, que el Consell Comarcal del Ripollès va signar amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies amb data 27 d’octubre de 2017. S’adjunta com a Annex 1 la 
Fitxa 43. 
 
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Ripollès 

 
El Consell Comarcal del Ripollès es compromet a: 

 
 

a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes al contracte 
programa que va signar el Consell Comarcal del Ripollès amb el Departament de 
treball, Afers Socials i Famílies en data 27 d’octubre de 2017 a la prestació dels 
serveis o programes per als quals han estat assignades. 

 
b) Fer una transferència de ............. euros a l’Ajuntament de ........................... en 

concepte de les actuacions dutes a terme al municipi durant l’any 2017, en el marc 
del Pla local de Joventut. Aquesta transferència es realitzarà en el termini màxim 
de 30 dies, a comptar des de l’ingrés efectuat per la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya per aquest concepte. 

 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de........................ 

 
L’Ajuntament es compromet a: 

 
a) Dur a terme les actuacions i activitats previstes al Pla local de joventut de la 

corporació.  
b) Justificar la quantitat rebuda abans del 15 de gener de 2018, mitjançant un certificat 

emès per la intervenció de la corporació. 
 
Quart. Publicitat 

Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en totes les 
activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material divulgatiu 
que editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció 
General de Joventut». 
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Cinquè. Causes de revocació 
 

Són causes de revocació del Conveni: 
 

a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per 
qualsevol de les parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part. 
b) El comú acord de les parts signatàries. 
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat 
sobrevinguda. 

 
Sisè. Modificació i resolució del Conveni 

 
1.Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera 
substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.  

 
2. Són causes de resolució del Conveni : 

 
a) La finalització del termini de vigència. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) La inobservança de la normativa vigent. 
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent. 

 
Setè. Vigència 

 
Aquest conveni estarà vigent des del dia 1 de gener del 2017 fins al 31 de gener de 2018.  
 

Vuitè.  

 
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la 
interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si això 
no fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, i perquè consti, les parts signen aquest Conveni i els annexos en 
exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 
 
Segon.-Notificar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la 
comarca, per a l’aprovació del conveni. 
 
Tercer.- Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
Persones, Subàrea de Joventut als efectes del seu coneixement. 
 
Cinquè.- Facultar el president o persona en qui delegui per subscriure els 
convenis i tots aquells documents que es derivin d’aquest acord. 
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7.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PER AL 
CURS 2017-2018, RUTA 15 CAMPELLES – RIBES DE FRESER 
 
Antecedents de fet 
 
En data 30 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès va 
subscriure amb l’empresa TRANSPORTS MIR, SA el contracte de la Ruta 
15 CAMPELLES - RIBES, pel qual l’empresa s’obligava a la prestació del 
servei públic de transport escolar a centres d’ensenyament obligatori del 
Ripollès, d’acord amb el plec de condicions que formaven part integrant del 
propi contracte i l’oferta presentada. 
 
El Consell de Govern, en la sessió del dia 4 de juliol de 2017, va acordar 
suspendre la Ruta 15 CAMPELLES – RIBES DE FRESER per al curs 2017-
18, degut a la manca d’alumnat suficient per mantenir la ruta. En aquell 
moment només es comptava amb dues sol·licituds d’alumnes de primària. 
 
En data 30 d’octubre de 2017 ha tingut entrada (RE 3621) una nova 
sol·licitud de transport escolar pel curs 2017-18, d’un alumne de primària. 
A la sol·licitud s’adjunta un certificat d’empadronament emès per 
l’Ajuntament de Campelles, de data 20 d’octubre de 2017.  
 
El director del centre Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser, en data 2 
de novembre de 2017, emet un certificat de matrícula on consta aquest 
alumne de Campelles. 
 
Aquest nou alumne suposa un increment de 2 a 3 alumnes d’educació 
primària i, per tant, es dóna compliment al decret de data 8 de juliol de 
2014, que estableix una utilització mínima habitual de 3 alumnes per 
mantenir expedicions o rutes de transport escolar col·lectiu, d’entre els 
criteris que s’aplicaran per determinar la modalitat per al trasllat de 
l’alumnat, tant de transport obligatori com de transport no obligatori, a 
partir del curs 2014-2015. 
 
En data 2 de novembre de 2017, la cap d’àrea de Serveis a les persones, 
emet un informe que proposa d’aixecar la suspensió de la Ruta 15 
Campelles-Ribes de Freser, pel que resta de curs 2017-18, així com el detall 
de la ruta i el preu. 
 
La interventora en data 3 de novembre de 2017, ha emès informe favorable 
a la proposta d’execució contractual del servei de transport escolar per al 
curs 2017-2018, si bé, supeditat a què s’adopti el compromís de dotar el 
pressupost 2018, amb la quantitat necessària per front a aquesta 
contractació. De l’import que l’empresari facturi, caldrà deduir 1.096,58 € 
ja percebuts en concepte d’indemnització per a la suspensió inicial de la 
ruta. 
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Fonaments de Dret 
 
El contracte subscrit en data 30 de juliol de 2010 preveu, a l’annex 2.2 de 
l’oferta presentada, els preus unitaris d’adjudicació de la Ruta 15 
CAMPELLES – RIBES DE FRESER, a aplicar durant tota la vigència del 
contracte. La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del procediment de contractació preveu el sistema d’actualització 
d’aquests preus. Per al curs 2017-2018, el Departament d’Ensenyament 
encara no ha fixat cap variació en el preu del transport escolar, quan la 
determini, els preus proposats en aquest acord, si és necessari, s’hauran de 
revisar. 
 
La clàusula 18.3 del plec de clàusules regulador dels contractes de transport 
escolar col·lectiu (modalitat de transport discrecional consolidat amb 
reiteració d’itinerari) preveu que el Consell Comarcal fixarà, a l’inici de 
cada curs escolar, en funció del nombre d’alumnes usuaris matriculats a 
cada centre i dels horaris lectius corresponents que autoritzi el Departament 
d’Ensenyament, la descripció de les rutes, expedicions i preus màxims 
totals. La clàusula 18.4 estableix que els acords de modificació del 
contracte acordats pel Consell són immediatament executius i que, si 
afecten el règim financer, s’haurà de mantenir l’equilibri financer entre la 
prestació efectiva i els supòsits bàsics de retribució econòmica del 
contracte, d’acord amb allò que l’adjudicatari hagi ofert a la seva 
proposició. 
 
Per tal de donar compliment a allò que determinen les clàusules 18.3 i 18.4, 
en relació amb la clàusula 19 del Plec de clàusules regulador de la 
contractació, en el detall de l’execució d’aquesta ruta, hi consten les dades 
següents: 
 

- Horaris 
- Capacitat dels vehicles. 
- Durada màxima de les expedicions. 
- Parades. 
- Alumnes a transportar. 
- Càlcul del preu. 

 
El detall de l’execució d’aquesta ruta per al curs 2017-2018, en cap cas 
modifica els termes essencials previstos en el contracte signat, relatius als 
preus unitaris, expedicions, rutes, vehicles i millores, sinó que concreta la 
prestació del servei per al proper curs.  
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord 
en matèria de contractació, en virtut de l’acord del Ple de 8 de setembre de 
2015, publicat al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer.- Deixar sense efecte la suspensió de la Ruta 15 Campelles – Ribes 
de Freser, acordada pel Consell de Govern en data 4 de juliol de 2017. 
 
Segon.- Aprovar l’execució de la Ruta 15 Campelles – Ribes de Freser, amb 
efectes a partir del 13 de novembre de 2017, amb el detall d’horaris, 
vehicles, durada de les expedicions i preu següents: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA

<1>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<2>       
8:30 

secundària  
9:00      

primària    
(90')   [9]

<3>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<4>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

<5>        
8:30 

secundària  
9:00      

primària     
(90')   [9]

TORNADA
<6>        

17:00      
(45')   [9]

<7>       
17:00      

(45')   [9]

<8>        
17:00       

(45')   [9]

<9>        
17:00      

(45')   [9]

<10>       
17:00      

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:05 1
8:15 1
8:25 -2
8:40 2
8:42 1
8:55 3

17:05 3
17:15 -1
17:30 -2

Parades

Campelles. La Plaça

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

Campelles. Ginestet
Campelles. El Baell

<1> <2> <3> 
<4> <5>

Escola Mare de Déu de Núria

Campelles. C. Fontibernes
Institut Joan Triadú

<6> <7> <8 > 
<9> <10>

Escola Mare de Déu de Núria

Campelles. C. Fontibernes
Campelles. La Plaça

RUTA 15 CAMPELLES - RIBES CURS 2017/2018
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RUTA 15

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 90 5 126 67,29 8.478,54

9 45' 5 126 48,94 6.166,44

TOTAL 14.644,98

DG ( 7%) 1.025,15

BE ( 5%) 732,25

( PTI ) TOTAL 16.402,38

IVA (10%) 1.640,24

( PTF ) TOTAL 18.042,62

CAMPELLES - RIBES CURS 2017/2018

EXPEDICIONS
PREU 

UNITARI
PREU 
TOTAL

TIPUS QUANTITAT

CÀLCUL PREU (del 13/11/17 al 22/6/18)

 
 
Tercer.- De l’import l’adjudicatari facturi en concepte de prestació del 
servei se n’ha de deduir l’import de 1.096,58 €, percebut en concepte 
d’indemnització per a la suspensió inicial de la ruta. 
 
Quart.- El preu total previst a l’apartat segon per aquesta Ruta 15, resta 
subjecte a les possibles modificacions d’alumnes o horaris que es puguin 
produir al llarg del curs escolar, així com a qualsevol instrucció o resolució 
del Departament d’Ensenyament. 
 
Cinquè.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost 2018, amb la 
quantitat necessària per front a aquesta contractació. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al senyor Felip Mir Vilarrasa, en representació 
de l’empresa TRANSPORTS MIR, SA, concessionària de la Ruta 15 
CAMPELLES - RIBES. 
 
Setè.- Donar compte d’aquest acord a l’Àrea de Serveis a les persones, a la 
Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte corresponent. 
 
 
7.3. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ D’UNA 
REIXA DE FINS, UN CARGOL COMPACTADOR I LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA DE SERVEIS DE LA ZONA DEL 
DESBAST DE NEVÀ, DEL MUNICIPI DE TOSES  
 
En data 5 de setembre de 2017, el Consell de Govern aprova la tramitació 
de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació del subministrament, instal·lació i programació d’una 
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reixa de fins, un cargol compactador i la construcció d’una caseta de serveis 
de la zona del desbast de Nevà, del municipi de Toses.  
 
En data 13 de setembre de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini 
de 15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 175 
i en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 
que els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant el termini de licitació únicament ha presentat oferta l’empresa 
CADAGUA, SA. 
 
En data 10 d’octubre de 2017, la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 
hores, comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1.  La Mesa 
de contractació admet l’única oferta presentada. 
 
El mateix 10 d’octubre de 2017, la Mesa de contractació, reunida a les 
13.00 hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 
(oferta econòmica) de l’empresa admesa a licitació i es demana informe 
sobre la valoració de l’oferta a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
La cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 10 d’octubre de 2017, 
ha emès un informe, la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'AJUDICACIÓ, DE LES OBRES 
DE LA ZONA DEL PRETRACTAMENT DE L’EDAR DE NEVÀ (TOSES)  
../ 
Pressupost 
 
El cost de subministrar, instal∙lar i programar els equips i la caseta de serveis per millorar 
el desbast de l’EDAR de Nevà és de 57.371,33 € sense IVA, i amb IVA és de 69.419,31 euros.  
 
Dins del cost total de la millora hi ha d'haver el transport dels equips fins a la depuradora 
corresponent, així com la seva instal∙lació i/o adequació de les instal∙lacions existents, 
l’oferta ha d’estar desglossada en les següents partides: 
 

 Subministrament de la reixa de fins 
 Subministrament del caixó d’acer inoxidable on col∙locar la reixa 
 Cargol transportador i compactador dels residus que treu la reixa de 

fins 
 Instal∙lació mecànica i elèctrica dels diferents equips 
 Construir una caseta de serveis per ubicar-hi els quadres elèctrics 

actuals i els dels nous equips, de dimensions 4 x 3 x 2,5 
 Construir un quadre elèctric pel funcionament de la reixa de fins  
 Les modificacions necessàries de la telegestió i a l'ordinador de 

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

a) El preu ............................................ fins un màxim de 50 punts 
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La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent formula 
de valoració econòmica:  
 
P=50*(b/bmax)1/6  
 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida i l’oferta del licitador per realitzar les obres de la 
zona del desbast de l’EDAR de Nevà 
“bmax”:diferència entre el preu de sortida i el de l’oferta més baixa presentada per 
realitzar les obres de la zona del desbast de l’EDAR de Nevà 
 
      La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  
   

b) El termini d’execució de l’obra  .................... fins un màxim de 16 punts 
Haurà de ser de 12 setmanes com a màxim, per cada setmana menys  es puntuarà amb 2 
punts, fins a un màxim de 16 punts. 
 

c) La garantia    .....................................     fins un màxim de 12 punts  
Haurà de ser com a mínim de 12 mesos, per cada mes més de garantia es puntuarà amb 0,5 
punts, fins a un màxim de 12 punts. 
 
Conclusió 
 
L’empresa CADAGUA, SA és la que té més puntuació, ja que és l’única empresa que ha 
presentat oferta, concretament té una puntuació 62 punts d’un màxim de 78 punts. 
 
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, instal∙lació i programació dels equips i la caseta de serveis per millorar el 
desbast de l’EDAR de Nevà.” 
 
La Mesa de contractació, en data 11 d’octubre de 2017, ha acceptat 
l’informe tècnic d’adjudicació i, de conformitat amb el resultat de la 
valoració de l’oferta, realitza 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. 
 
En data 17 d’octubre de 2017, l’empresa Cadagua, SA és requerida per 
presentar la documentació prevista a l’article 151.2 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), la qual ha aportat dins del 
termini atorgat a l'efecte. 
 
En data 2 de novembre 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 l’empresa Cadagua, SA. 
 
La Interventora ha fiscalitzat l’expedient en data 6 de novembre de 2017. 
Aquesta fiscalització és limitada i el seu caràcter és formal i no material i, 
per tant, es revisen exclusivament, per a cada tipus d’expedients, els 
extrems establerts en la base 69 i en l’Annex I de les Bases d’Execució del 
Pressupost, aprovades pel Ple de la corporació. 
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A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
151 del TRLCSP i preceptes concordants per la qual cosa es pot procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
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 dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Adjudicar a l’empresa Cadagua, SA, el procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació del contracte de subministrament, 
instal·lació i programació d’una reixa de fins, un cargol compactador i la 
construcció d’una caseta de serveis de la zona del desbast de Nevà, del 
municipi de Toses, pel preu de 56.290,68 € IVA exclòs, més 11.821,05 € 
corresponent al 21% d’IVA, i que resulta un import total de 68.111,73 € 
(SEIXANTA-VUIT MIL CENT ONZE EUROS AMB SETANT-TRES 
CÈNTIMS) IVA inclòs, de conformitat amb el plec de clàusules regulador 
del procediment i l’oferta presentada. 
 
Segon. La despesa es realitzarà amb càrrec a la partida 2017.23.1601.22799 
del pressupost de l'exercici vigent. 
 
Tercer. Comunicar al senyor Javier Sanz de la Torre, en representació de 
l’empresa Cadagua, SA que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents, a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de 
concórrer a formalitzar el contracte.  
 
Quart. Les factures que generi aquesta contractació s’hauran de presentar 
telemàticament i hauran d’incorporar el número d’operació comptable 
D 220170007098, que es refereix al crèdit reservat al pressupost per atendre 
aquesta despesa. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil 
de contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, 
www.ccripolles.cat. 
 
 
7.4. RATIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA 
2016-2019, PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES 
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT, PER A L’ANY 2017 
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1.- L’any 2016 el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, va signar amb el Consell Comarcal del Ripollès 
un Contracte programa per a concretar els acords generals per al període 
2016-2019, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d'igualtat.  
 
2.- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Ripollès, en data 27 d’octubre de 2017 han signat l’Addenda 
per a l’any 2017 al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, on s’estableixen els 
criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i 
programes que inclou el contracte programa 2017. 
 
El increments inclosos en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2017, permeten implementar a partir del 2017, les accions de 
millora que es preveien en els acords del 2016.  
 
Aquesta addenda té per objecte concretar els acords generals per al període 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Ripollès quant a la prestació i el finançament dels 
serveis que s'inclouen en aquest document, i establir les actuacions, els 
mecanismes d'avaluació i el finançament que permetin més eficiència i 
eficàcia en la gestió. Així com ampliar el marc de col·laboració per al 
període 2017-2019 en determinats programes i serveis.  
 
3.- L’addenda per a l’exercici 2017 del Contracte-Programa 2016-2019 
incorpora les fitxes següents: 
  

 Fitxa 41- Servei comarcal de Joventut. 
 Fitxa 42- Oficines joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació 

Juvenil. 
 Fitxa 43- Plans locals i comarcals de Joventut. 

 
La subàrea de Joventut s’engloba a l’Àrea de Serveis a les Persones de la 
corporació, que compta amb la tècnica comarcal de joventut, dues tècniques 
compartides de joventut (Vall del Ter i Vall del Freser), i una informadora 
juvenil, que està ubicada a l’Oficina Jove del Ripollès. 
 
En data 31 d’octubre de 2017, la cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, ha 
emès un informe en el qual relaciona les obligacions que corresponen al 
Consell Comarcal del Ripollès per donar compliment a les obligacions que 
es deriven de les Fitxes 41, 42 i 43 de l’Addenda, les eines d’avaluació dels 
diferents serveis i el termini per a la seva justificació. 
 



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 

4.- La interventora en data 6 de novembre de 2017 ha emès l’informe 
747/2017, que determina que la despesa que es deriva de l’aplicació del 
Contracte Programa en l’apartat de fitxes de joventut estan previstes en el 
pressupost 2017, a l’aplicació pressupostària 45.3370.22609 Activitats 
Joventut-Pla comarcal de Joventut.  Emmarcat en el Pla local de Joventut, 
els ens locals hauran d’efectuar les seves aportacions al Consell Comarcal 
del Ripollès per cofinançar el servei de joventut. 
 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord 
per delegació 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. Aquesta delegació es va 
publicar al BOP de Girona número 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, per a l’any 2017, que ha estat subscrita en data 27 
d’octubre de 2017. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Serveis a 
les persones, juntament amb una còpia del contracte programa, per a la seva 
constància. 
 
 
7.5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUT ABAT OLIBA I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE 
TREBALL (ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS) 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el 
Consell Comarcal del Ripollès, per a la formació pràctica en centres de 
treball; 
 
L’estudiant efectuarà les pràctiques a l'Arxiu Comarcal del 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, 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, 
adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Institut Abat Oliba, per a la 
formació pràctica en centres de treball, el qual és del contingut literal 
següent:  
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Abat Oliba, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, 
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 dels convenis. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
 
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 12/09/2017 Resolució d'ajuts de menjador escolar 1a Fase curs 17/18 (fase 1)
Decret de 27/09/2017 Contracte menor de serveis de manteniment i revisió dels equips de seguretat i

protecció del Consell Comarcal del Ripollès i del laboratoris (c. Indústria, 27 de
Ripoll), durant l'any 2017

Decret de 28/09/2017 Contracte menor d'obres per a la instal·lació d'un cabalímetre a l'EDAR de Planoles
i un altre a l'EDAR de Setcases

Decret de 29/09/2017 Contracte menor de serveis de dinamització extern per a les tardes joves al Ripollès
Decret de 05/10/2017 Nomenament de director d'obra i coordinador de seguretat de l'obra de reconstrucció

en alta de l'EDAR de Sant Pau de Segúries
Decret de 06/10/2017 Ampliar la jornada laboral de la treballadora de la corporació que es relaciona
Decret de 11/10/2017 Classificaci ó de les ofertes presentades al procedimetn obert amb diversos criteris

d'adjudicació, del contracte de subministrament, instal·lació i programació d'una
reixa de fins, un cargol compactador i la construcció d'una caseta de serveis de la
zona del desbast de Nevà, del municipi de Toses

Decret de 20/10/2017 Resolució d'ajuts de menjador escolar 2a Fase curs 17/18
Decret de 23/10/2017 Desestimació Recurs Reposició BPI_ denegació ajut menjador curs17/18
Decret de 23/10/2017 Aprovació definitiva nòmina mes setembre de 2017
Decret de 26/10/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/42
Decret de 30/10/2017 Ampliació de jornada de la treballadora de la corporació que es relaciona 
Decret de 30/10/2017 Resolució d'ajuts de menjador escolar 3a Fase curs 17/18  
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 26/09/2017 Incoar la tramitació de l'expedient d'ampliació de jornada de la

treballadora de la corporació que es relaciona
Resolució de 29/09/2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de

neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la
piscina municipal, a l’Ajuntament de Ripoll.

Resolució de 29/09/2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de la 
piscina municipal, atorgat a l’Ajuntament de Ripoll.

Resolució de 29/09/2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la
zona de la Sèquia Molinar, a l’Ajuntament de Campdevànol.

Resolució de 29/09/2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de la 
zona de la Sèquia Molinar, atorgat a l’Ajuntament de 
Campdevànol.

Resolució de 02/10/2017 Regularització rebuts transport escolar curs 2016-2017
Resolució de 10/10/2017 Aprovació expedient de modificació de crèdit per transferència

de crèdits 19/2017
Resolució de 10/10/2017 Aprovació expedient de modificació de crèdit per transferència

de crèdits 20/2017
Resolució de 10/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient d'ampliació de jornada de la

treballadora de la corporació que es relaciona.
Resolució de 10/10/2017 Atorgament d'un permís puntual d'abocament d'aigües residuals

amb camió cisterna (CCR091116/DRIP129)
Resolució de 11/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de modificació de crèdits que

permeti fer front a les despeses que s'han d'assumir.
Resolució de 17/10/2017 Atorgament d'un permís puntual d'abocament d'aigües residuals

amb camió cisterna (CCR091017/DRIP020)
Resolució de 17/10/2017 Aprovació expedient de modificació de crèdit per transferència

de crèdits 21/2017
Resolució de 18/10/2017 Liquidació conveni Brigades Joves ajuntament de Campdevànol

Resolució de 18/10/2017 Liquidació conveni Brigades Joves ajuntament de Camprodon  
 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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10.PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Josep Estragués, pregunta si el FEDER ja s’ha de pagar aquest 
2017.  
 
El senyor Eudald Picas respon que aquest any no i que, de cara als propers 
exercici s’han de subscriure abans els corresponents convenis. 
 
El senyor Enric Gràcia, comenta que ho vam passar pel Ple de Planoles i ho 
van deixar sobre la taula. 
 
El senyor Picas explica que hi ha ajuntaments que tenen inversió i 
finançament de la part comuna. La resta de municipis han de cofinançar la 
part comuna, la central de compres i el personal tècnic de turisme. 
 
El senyor Jordi Caparrós diu que creu que ara és el moment, que cal 
aprofitar l’ajuda econòmica del FEDER, per tirar aquest projecte endavant. 
 
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                                          Eudald Picas i Mitjavila 
 
 


