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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 10/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 16 de maig de 2017 
Hora d’inici:  19:05 hores 
Hora d’acabament: 19:30 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  
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret  
   Sr. Josep Estragués i Bonada 

(S’incorpora en el punt 4) 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués 
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de l’ addenda al conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll per al finançament de les 
activitats gaudeix tot l’any al Ripollès, del 2017. 

3. Classificació de les ofertes presentades al 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. 

4. Revisió de preus del contracte de servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès, per a l'anualitat 
2017. 

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 



5.1 Aprovació de factures. 
6. Mocions d’urgència: 

6.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Camprodon per al desenvolupament del 
projecte de brigades joves. 

6.2 Ratificar el decret d’aprovació de factures de 9 de maig de 2017. 
 

 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

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

 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat dels membres assistents, aprovar l'acta de la sessió 
ordinària del dia 2 de maig de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT 
DE RIPOLL PER AL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS GAUDEIX 
TOT L’ANY AL RIPOLLÈS, DEL 2017 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 7 de febrer de 2017 va aprovar el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i  l’Ajuntament de 
Ripoll per al finançament de les activitats Gaudeix tot l’any al Ripollès, del 2017.  
 
Un cop obert el termini d’inscripció dels joves a la sortida de Portaventura, prevista 
pel dissabte 27 de maig de 2017, s’ha comprovat que hi ha hagut una gran demanda 
i molts joves s’han quedat sense plaça.  
 
L’Ajuntament de Ripoll, té interès en què el nombre de places s’incrementi i, per 
aquest motiu, contribuirà en el finançament de la diferència de despeses 
ocasionades. 
 
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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
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Primer. Aprovar l’addenda al conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ripoll per 
al finançament de les activitats Gaudeix tot l’any al Ripollès, del 2017, la qual és del 
contingut literal següent: 
 
“Addenda al Conveni de col∙laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll 
per al finançament de les activitats Gaudeix tot l’any al Ripollès, del 2017 

 
Ripoll, ___ de _________ de 2017 
 
R E U N I T S: 
 
D’una part, l’Il∙lustríssim Senyor  JORDI MUNELL I GARCIA alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, 
expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió de data __ de ____ de 2017, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Lluís Muñoz i 
Lloret,  i d’altra, 

 
L’Il∙lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del Ripollès, actuant 
en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en l’acord adoptat pel 
Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de data 16 de maig de 2017, assistit per 
la secretària accidental d’aquesta corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera. 

 
M A N I F E S T E N: 
 
I.- El Servei de Joventut del Ripollès del Consell Comarcal del Ripollès ha organitzat la segona edició 
del projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, adreçat a joves de 12 a 17 anys. El programa d’activitats 
comarcals consisteix en quatre sortides repartides durant l’any. 
 
II.- En data 21 de març de 2017 es va signar el conveni de col∙laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll per a la realització de les activitats Gaudeix tot l’any al Ripollès, atès 
que aquest Ajuntament considerava d'interès general la participació dels joves del seu municipi en les 
activitats que s'organitzen dins del marc del projecte Gaudeix tot l’any al Ripollès i estava interessat en 
col∙laborar-hi. 
 
III.- Vist que una vegada obert el termini d’inscripció dels joves per la sortida a Portaventura, prevista 
pel dissabte 27 de maig de 2017, hi ha hagut un gran nombre de joves de Ripoll que s’han quedat sense 
plaça i que l’Ajuntament té interès en que el nombre de places s’incrementi. 
 
IV.- Atès que el Consell Comarcal havia procedit a la contractació d’un bus de 55 places, i un mini bus 
de 26 places, per la qual cosa per tal d’incrementar el nombre de places cal procedir a la substitució del 
mini bus de 26 places, per un bus de 55 places, i que el cost d’aquesta substitució ascendeix a un import 
de 75€. 
 
V.- Atès que, per altra banda, existeix una diferència de 3 € entre el preu de l’entrada per grups a 
Portaventura (28€ per persona) i l’import del preu públic que paguen els joves (25€ per persona).  
 
En conseqüència, C O N V E N E N:  
 
Primer. – L'Ajuntament de Ripoll contribuirà al finançament de la diferència entre la contractació del 
mini bus de 26 places i el bus de 55 places, que ascendeix a 75€.  
 
Segon. – L'Ajuntament de Ripoll contribuirà al finançament de la diferència entre el preu de l’entrada a 
Portaventura i l’import del preu públic que paguen els joves, la qual ascendeix a 3 € per persona.  
Atenent que la previsió d’increment de places pot ésser de fins a 27 persones, aquest suplement pot 
ascendir a un import màxim de 81 €. 
 
Tercer.- El Consell Comarcal del Ripollès assumirà el cost de l’assegurança d’accidents de les places 
que s’incrementin. 
 



Quart.- El Consell Comarcal del Ripollès procedirà a la contractació del servei d’autobusos, 
assegurances i compra d’entrades a la central de reserves de Portaventura.    
 
Cinquè.- El servei serà prestat pels tècnics de joventut del Consell Comarcal del Ripollès, conjuntament 
amb els tècnics de joventut dels municipis participants.  En el cas que no hi hagi suficient personal de 
monitoratge es podrà comptar amb personal voluntari. 
 
Sisè.- El pagament de l’import esmentat als apartats primer i segon s’haurà de realitzar abans del dia 27 
de maig de 2017. 
 
Setè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l’encapçalament fins el 31 de desembre de 
2017.  
 
 
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 de Ripoll, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
3. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL 
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 
 
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 
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.  
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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 punt fins 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.  
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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.” 
 

L’empresa Integra Centre Especial de Treball, ha presentat l’oferta 
econòmica, incomplerta, atès que només ha presentat la pàgina 1 de les 3 
que integren l’Annex I. Oferta Econòmica. Per aquest motiu, i de 
conformitat amb allò que estableix la clàusula 7.2 del plec regulador de la 
contractació, queda exclosa del procediment.  
 
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. 
 
Examinada la documentació presentada per l’empresa licitadora 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:  
 

 Dipositar la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA 
exclòs, (1.105,83 €). 
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 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. 
 Documentació acreditativa de la inscripció del Centre Especial de Treball 

(CET), en el Registre de Centres Especials de Treball del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 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 3). 
 
Si la documentació administrativa, corresponent a DNI, NIF i escriptures de 
constitució i representació, ja són al Consell Comarcal del Ripollès per una 
contractació anterior, l’adjudicatari podrà optar per designar l’obra, servei o 
subministrament i l’expedient en què consten, acompanyant una declaració de 
què el seu contingut i certesa no han sofert cap variació des d’aleshores. En cap 
cas es podrà exercir aquesta opció per a documents presentats més enllà de 
cinc anys comptats des de l’edicte de convocatòria del concurs. 

 
Aquest procediment contractual és competència del Consell de Govern per 
delegació de la Presidència adoptada per Decret de Presidència de 3 de setembre de 
2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Excloure del procediment de contractació l’empresa Integra Centre 
Especial de Treball, per haver presentat una oferta incomplerta de conformitat amb 
allò que estableix la clàusula 7.2 del plec regulador de la contractació. 
 
Segon. Admetre l'oferta presentada per la Fundació Privada MAP, 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: 
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 Dipositar la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA 
exclòs, (1.105,83 €). 

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

 Còpia autenticada del NIF  de l’empresa. 
 Documentació acreditativa de la inscripció del Centre Especial de Treball 

(CET), en el Registre de Centres Especials de Treball del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 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 3). 
 
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). 
 
Tercer. Comunicar a la Fundació Privada MAP que, de no donar compliment al 
present requeriment en temps i forma, s’entendrà que ha retirat la seva 
oferta. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a tots els candidats presentats, tot indicant-los que 
aquest és un acte de tràmit, no susceptible de recurs, no obstant això, poden 
al·legar la seva oposició al seu contingut, per a la seva consideració en la resolució 
que posi fi al procediment, de conformitat amb allò que disposa l'article 112.1 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
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S’incorpora a la sessió el senyor Josep Estragués. 
 
 
4. REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES PRESTACIONS DE 
LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, PER A L'ANUALITAT 2017 
 
En data 18 de desembre de 2012, el Consell de Govern del Consell de Comarcal 
del Ripollès, va acordar modificar el contracte de servei públic de recollida de 
residus municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès, formalitzat en 
data 19 d’agost de 2002 amb l’empresa VIGFA RESIDUS, SL. 
 
El pacte tercer del conveni de modificació del contracte determina que les futures 
actualitzacions de preus, inclosa la corresponent a l’any 2013, es realitzaran 
únicament en base a la variació de l’IPC. 
 
En data de 28 d’abril de 2017, registre d’entrada núm. 1196, l’empresa VIGFA 
Residus, SL, ha sol·licitat la revisió del contracte del servei públic de recollida de 
residus municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès. 
  
La última revisió de preus, efectuada el mes de juny de 2015, fixava per tot l’any 
2015 un preu total del contracte de 1.676.147,10 € (IVA inclòs); 
 
Durant l’any 2016, no es va procedir a revisar el preu del contracte perquè l’IPC 
entre les mesos de desembre de 2014 i desembre de 2015 no va tenir cap variació, 
ja que va ser 0,00 %.  
 
L’IPC entre els mesos de desembre de 2015 i desembre de 2016 ha experimentat 
una variació del 1,60 %. 
 
En data 31 de maig de 2011, la secretària accidental del Consell Comarcal va 
emetre un informe, en el  qual manifesta que no resulta d’aplicació a les factures 
emeses per l’empresa VIGFA RESIDUS, SL el límit establert a l’article 78.3 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en el sentit que la 
revisió de preus no pot superar el 85% de la variació experimentada per l’índex 
adoptat, atès que l’expedient de contractació va ser iniciat i el contracte va ser 
adjudicat abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei; 
 
Consta a l’expedient l’informe de la Intervenció de la corporació de data 9 de maig 
de 2017, en el qual manifesta que s’ha de procedir a fer la revisió de preus del 
contracte de servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions de 
la comarca del Ripollès; 
 
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. 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
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Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte de servei públic de recollida 
de residus municipals i altres prestacions de la comarca del Ripollès, que una 
vegada aplicada la variació soferta per l’IPC, quedarà fixat, per tot l’any 2017, com 
tot seguit es detalla: 
 

PREU ANTERIOR 1.676.147,10€ 
IPC 1,60 % 26.818,35 € 
PREU FINAL ANY 2017 1.702.965,45€ 

 
 
Segon. Aquesta modificació té efectes de data 1 de gener de 2017. L’empresa 
VIGFA RESIDUS, SL, haurà de regularitzar els preus facturats fins ara, en la 
factura corresponent al mes de juny. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, fent-li palès que contra 
l'acord podrà presentar recurs de reposició davant del Ple en el termini d'un mes 
comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós de Girona en el termini de dos mesos 
comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per a l'efecte corresponent. 
 
 
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, 
 
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/2017/17 de 8 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. 
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6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia d'altres 
assumptes a tractar, sempre i quan el Consell de Govern ho acordi per majoria 
absoluta, segons preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova  el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  
En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se sotmet a 
votació del Consell de Govern la urgència d’aquestes propostes i la ratificació de la 
seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat, la seva 
inclusió en l’ordre del dia. 
 
 
6.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE 
BRIGADES JOVES 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Camprodon per al desenvolupament del projecte de brigades 
joves; 
 
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, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Camprodon per al 
desenvolupament del projecte de brigades joves, supeditat a l’informe favorable de 
la Intervenció, el qual  és del contingut literal següent: 
 
“Conveni de col∙laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Camprodon per 
al desenvolupament del projecte de brigades joves, any 2017.  
 
Ripoll, ___ de _____ de 2017 
 

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 16 de maig de 2017, assistit per la secretària accidental senyora 
Marta Arxé i Llagostera i de l’altra,  
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L’Il∙lustríssim Senyor XAVIER SALA I PUJOL, alcalde de l’Ajuntament de Camprodon, 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 de 
la corporació, senyor ___________ 
     MANIFESTEN 
 
I.- L’Ajuntament de Camprodon i el Consell Comarcal del Ripollès han aprovat un conveni de 
col∙laboració per a la contribució al cofinançament del Servei de Joventut Comarcal, per l’any 2017.  
D’entre els serveis de joventut sol∙licitats per l’Ajuntament de Camprodon hi ha el servei de “brigades 
joves” , recollit en l’annex 5 del conveni esmentat. 
 
En aquest annex s’estableixen les obligacions del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Camprodon, 
pel què fa a la gestió, planificació i tramitació del procés de selecció i contractació dels joves per part 
de la subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, així com per dur a terme les accions que 
siguin necessàries per a la seva execució, inclòs el seguiment laboral i la formació dels joves 
seleccionats.  
 
Aquesta gestió té un cost de mil vuit-cents euros (1.800€) per l’Ajuntament de Camprodon. 
 
II.- L’Ajuntament de Camprodon, ha constatat que hi ha una demanda de joves del seu municipi per 
poder accedir a la seva primera experiència en el món laboral, i ha previst el finançament necessari per 
tirar endavant un projecte de brigades joves durant l'estiu del 2017. En concret es preveu la 
contractació de 5 joves. 
 
III.- L’objectiu del projecte és que els seus joves aconsegueixin l’èxit en la seva transició laboral, es 
conscienciïn de la situació laboral del mercat de treball i es responsabilitzin de les tasques que hauran 
de desenvolupar en el projecte.  
 
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 
aquest document, i  
 
     CONVENEN 
 
Primer. – Aquest conveni té per objectiu establir la línia de col∙laboració i el suport sol∙licitat per 
l’Ajuntament de Camprodon en el desenvolupament del projecte de brigades joves, durant l’estiu del 
2017. 
 
Segon. – El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les tasques de procediment administratiu de 
selecció i contractació d'aquests joves. En concret es preveu la contractació de 5 joves per aquest any 
2017. Els costos salarials de cada jove, segons el seu  lloc de treball, és el següent: 
 

LLOC DIES 
% 

JORNADA SALARI 

PAGA 
 

EXTRA VACANCES 
COTITZ  
ASSEG SS INDEMNITZ TOTAL 

1 vigilant del 
12/07 al 17/08 37 50 624,08 102,31 51,95 14,40 € 275,08  24,01 1.091,82 € 
1 vigilant del 
17/07 al 13/08 28 50 472,28 77,42 39,30 14,40 € 209,38  18,10 830,88 € 
1 vigilant del 
22/07 al 13/08 23 50 387,94 63,60 32,38 14,40 € 172,92  15,15 686,39 € 
2 vigilants del 
14/08 al 11/09  29 50 489,14 80,19 40,82 14,40 € 216,72  18,69 1.719,92 € 

4.329,02 € 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Camprodon assumirà el cost de la totalitat de retribucions salarials i el cost 
de la seguretat social de les 5 persones que es contractin, que ascendeix a un import total de 4.329,02€, 
d’acord amb el quadre detallat a l’apartat anterior. Així mateix, l’Ajuntament assumirà el cost del 
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servei de confecció de nòmines, que ascendeix a 13 € per mes i nòmina, la qual cosa suposarà un cost 
total de 130€.  L’Ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès la suma de tots 
aquests imports dins del termini dels 30 dies següents a la recepció de la liquidació definitiva del 
servei. 
 
Quart.- La subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, a través del seu  personal, 
executarà el projecte objecte d’aquest conveni durant l’exercici 2017, d'acord amb el cofinançament 
pactat. 
 
Cinquè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l’encapçalament fins el 31 de desembre 
de 2017.  
 
Sisè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 
adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 
conveni.  
 
Setè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 
 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
- L’acord unànime de les parts. 
- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 
- Per decisió judicial declaratòria de la nul∙litat del conveni. 

 
Vuitè- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 
controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 
divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s’esmenten a l’encapçalament. ” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon, 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 dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
6.2. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 9 DE 
MAIG DE 2017 
 
Vist el Decret de Presidència de data 9 de maig de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
 
El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, estableix en l’article 13.1 les funcions que 
s’atorguen al president.  Concretament l’apartat g) disposa que li correspon la 
contractació d’obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no 
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excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca ni el 50% 
de límit general aplicable al procediment negociat. 
També li correspondran aquelles altres competències que li atribueixin les lleis o 
les que expressament li delega el ple del consell. 
 
La Base 28a de les d’Execució del Pressupost 2017 estableix, dins l’apartat de 
Facultats de la Presidència, les següents: 
 

 Els contractes d’obres, serveis, subministraments de gestió de serveis 
públics, contractes administratius especials i privats, fins a 50.000 € IVA 
inclòs. 
Aquestes facultats abasten l’aprovació del projecte si és el cas, el plec de 
clàusules administratives i/o tècniques, l’expedient de contractació i la 
despesa i l’adjudicació del contracte. 

 L’atorgament de subvencions per un import màxim de 3.000 €. 
 Aprovar les certificacions i pagaments de les obres que hagi adjudicat el 

president. 
 
El Real Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer 
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, disposa en l’art 62 disposa que serà 
competència del president de l’entitat local l’ordenació dels pagaments, 
competència que podrà delegar-se d’acord amb els articles 21.3 i 34.3 de la Llei 
7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Atès que les factures que es relacionen han estat degudament conformades pels 
responsables de cada àrea, 
 
RESOLC 
 
Primer.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions relatives a 
les factures agrupades en la relació  F/2017/18  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. 
 
Segon.- Ordenar el pagament de les factures contingudes en l’esmentada relació 
F/2017/18.  El pagament s’efectuarà d’acord amb el Pla de disposició de fons 
contingut en la base 47a de les d’execució del pressupost 2017, i també d’acord 
amb el Pla de Tresoreria aprovat.    
 
Tercer.- Que aquest Decret es ratifiqui en la propera sessió del Consell de Govern. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a Intervenció i Tresoreria als efectes 
oportuns. 
 
Ripoll, 9 de maig de 2016//El president //Joan Manso i Bosoms// Davant meu,//La 
secretària accidental// Marta Arxé i Llagostera” 
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El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 9 de maig de 2017 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen en 
la relació comptable de factures F/2017/18 de 9 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. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
 
Decret de 28.03.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 

relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/8 d’import 
1.784,44 € i que conté 3 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 

Decret de 20.04.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/13 
d’import 7.103,41 € i que conté 3 factures, amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent. 

Decret de 25.04.17 Resolució de la sol·licitud d’ajut de menjador escolar per al curs 
2016-2017 fase 8. 

Decret de 26.04.17 Convocatòria per a l’atorgament dels ajuts individuals de 
menjador adreçat a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de 
segon cicle d’educació infantil de la comarca del Ripollès per al 
curs 2017-2018. 

Decret de 02.05.17 Contracte menor de serveis de neteja de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès i del laboratori d’aigües comarcals. 

Decret de 03.05.17 Contractar en règim laboral temporal d’interinitat, a la 
treballadora que es relaciona, com a tècnica comarcal de 
joventut. 

Decret de 03.05.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants i nomenament del 
tribunal del procés de selecció d’un/a oficial de manteniment del 
Refugi d’Animals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 08.05.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/16 
d’import 21.838,26 € i que conté 14 factures, amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent. 
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Decret de 08.05.17 Declarar el projecte de Brigades Joves i la contractació de 5 
joves, del sector primari, i aprovar les bases reguladores del 
procés selectiu. 

Decret de 09.05.17 Modificació del contracte menor de servei de dinamització dels 
parcs de salut i de les xarxes d’itineraris saludables de la 
comarca del Ripollès. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 08.03.2017 Ordenar el pagament de les factures contingudes en la relació 

F/2017/7 d’import 22.291,39 € i que conté 23 factures. 
Resolució de 20.04.2017 Ordenar el pagament de les factures contingudes en la relació 

F/2017/12 d’import 16.157,51 € i que conté 47 factures. 
Resolució de 20.04.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament de 

contenidors de recollida selectiva. 
Resolució de 25.04.2017 Atorgar un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 

amb camió cisterna a l’Ajuntament de Campelles per a la 
urbanització “La Devesa”. 

Resolució de 25.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Queralbs per a 
l’elaboració del document únic de protecció civil (Duprocim), 
que ascendeix a un total de 2.117,50 €. 

Resolució de 25.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Queralbs per a 
l’elaboració de l’informe de seguiment del PAES, inclòs a la 
convocatòria “Del Pla a l’Acció”,  que ascendeix a un total de 
800,00 €. 

Resolució de 27.04.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contracte menor del 
servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès 
i del Laboratori d’Aigües comarcals, per no deixar descobert 
el servei durant el termini de licitació de la nova contractació. 

Resolució de 02.05.2017 Ordenar el pagament d’un import de 7,22 € nets a la 
treballadora d’aquesta corporació, en concepte de 
locomocions, dins la nòmina del mes d’abril. 

Resolució de 05.05.2017 Regularitzar la nòmina del mes d’abril de la funcionària 
d’aquesta corporació, d’acord amb la resolució de la TGSS 
núm. 2017/220. 

Resolució de 05.05.2017 Autorització de la modificació del permís d’abocament de 
l’empresa Edicas, al clavegueram de l’EDAR Ripoll-
Campdevànol. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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9. PRECS I PREGUNTES 
 
El president informa sobre els temes següents: 
 

- Es penjarà la bandera al balcó del Consell Comarcal per commemorar que 
demà és el Dia contra l’homofòbia, transfòbia i la bifòbia. 

- Despeses lixiviats abocador R3: N’hem parlat abastament. No es pot tractar 
en depuradora, allò que surt de l’abocador. Es va plantejar al Consell 
d’Alcaldes el nou estudi de costos. Els alcaldes van exposar la seva opinió. 
L’Ajuntament de Camprodon ha presentat un escrit manifestant la seva 
preocupació per l’increment de lixiviats i el seu suport en les accions que 
s’emprenguin. Agraeix la col·laboració de l’Ajuntament. Se’n donarà 
compte al Ple. S’ha convocat una reunió amb la Marta Subirà. Ho veu molt 
difícil perquè la llei és taxativa però pot ser que algú pagui la diferència. El 
problema és que surt d’un focus desconegut i no se sap quina és la solució. 

- POCTEFA: Hi ha un POCTEFA que es diu Epimed, liderat per Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, amb el Consell Comarcal de la Cerdanya i el 
Consell Comarcal del Ripollès. És l’estudi. La nostra aportació és d’uns 
4.000 €, en quatre anys:  

- S’ha rebut la sentència del recurs per l’acomiadament d’un treballador. S’ha 
de pagar o readmetre’l. Ens tocarà pagar. Ja està dotat. Com que molts 
contractes es van fer per concatenació es converteixen en indefinits no fixos 
i caldrà estudiar les altres places a les que afecta aquesta situació. De cara a 
la plaça de Joventut. hi ha instruccions clares de Presidència de què això no 
es repeteixi. Es contractarà un cop finalitzat el procés selectiu. 

- Ple: Comenta que avui també tindrà lloc la celebració del Ple. Fa un repàs 
dels punts. Explica els punts d’urgència. També ha de renunciar la 
consellera Avilés, però segurament ho farà al juliol.  

- Formigó: Pràcticament està escampat del tot. Hi ha 2 ajuntaments que han 
demanat canvi, no ho autoritzen i segurament es perdran els diners. Sembla 
que per l’any que ve s’ampliarà l’aportació, però el Consell Comarcal del 
Ripollès serà molt més estricte. Exigiran la presentació dels plànols, ordre 
de prioritats, determinar si el camí és en sòl rústic, si és de propietat 
municipal, .....). 

- El senyor Albert Alins va trucar perquè volen impulsar un FEDER per 
comarques de muntanyes.  

 
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 


