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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 16/2017 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 19 de setembre de 2017 
Hora d’inici:  19:10 hores 
Hora d’acabament: 19:20 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   
 Vicepresidents:  Sra. Immaculada Constans i Ruiz 

(s’incorpora en el punt 5.2) 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència:  Sr. Joan Manso i Bosoms 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Proposta de modificació del contracte de servei de menjador de les 

escoles rurals de la comarca del Ripollès 
3. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 

3.1. Aprovació de factures. 
3.2. Ratificar el decret d’aprovació de factures agrupades en la relació  

F/2017/33 de 7/09/2017. 
4. Devolució d’avals i fiances. 

4.1 Devolució de fiança a l’empresa Live FM Produccions SL. 
5. Mocions d’urgència. 
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5.1 Adjudicació del procediment obert amb diversos  criteris 
d’adjudicació, del contracte d’obres per a realitzar les actuacions 
de reconstrucció del col·lector en alta de l’EDAR de Sant Pau de 
Segúries. 

5.2 Aprovació de la pròrroga del Conveni entre el Centre Educatiu de 
la Secció d’Institut Joan Triadú, de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a l’ús de les instal·lacions del centre educatiu. 

 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

6. Donar compte dels decrets de Presidència. 
7. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
8. 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 5 de setembre de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
MENJADOR DE LES ESCOLES RURALS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS 
 
En data 18 de juliol de 2016 es va signar el contracte entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i el Sr. Marc Navarro Moya, per la prestació del 
menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès.  El contracte 
ascendeix a l’import de 65.211,15 €/any més 3.431,12 € d’IVA.   
 
Durant el curs 2016/2017, el servei de menjador de l’Escola Núria Morer i Pi 
de Planoles va comptar amb el suport d’un monitor extra, arrel de la petició 
realitzada per part de la direcció del centre i de l’autorització per part del 
Departament d’Ensenyament. 
 

Una vegada finalitzat el curs 2016-2017, en data 21 de juny de 2017, la 
directora de l’Escola Núria Morer i Pi de Planoles va fer arribar a aquest 
Consell Comarcal un escrit informant del bon funcionament del menjador 
des que havien comptat amb el citat suport.  En el mateix escrit sol·licitava 
poder continuar gaudint d’aquest/a monitor/a addicional durant el curs 2017-
2018, justificant-ho amb l’existència d’un alumne amb trastorn de conducta 
que fa que la convivència durant el servei de menjador sigui dificultosa. 
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En data 22 d’agost de 2017, la cap d’àrea de Cooperació Municipal i cap 
d’àrea de Serveis a les persones, va emetre informe sobre la necessitat 
d’efectuar modificacions al contracte de menjador escolar a les escoles rurals 
de la comarca del Ripollès, arrel de la petició realitzada per part de la 
direcció de l’escola, i la verificació d’aquesta situació per part de la 
inspectora d’educació de la zona.   Segons l’informe, per tal de dur a terme 
correctament el servei de menjador s’ha d’incorporar un nou monitor/a 
l’escola Núria Morer i Pi els cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, 
durant 1,5 hores diàries, durant tot el curs escolar 2017-2018. 
 
En data 12 de setembre de 2017, es dóna trasllat a la secretaria i a la 
intervenció de l’esmentat informe i de la Resolució de gerència de data 30 
d’agost, per la qual s’ordena la incoació de l’expedient de modificació del 
contracte del servei de menjador escolar a les escoles rurals de la comarca 
del Ripollès. Aquesta modificació consisteix en la contractació, a càrrec de 
l’adjudicatari, d’un/a monitor/a addicional a l’escola Núria Morer i Pi, de 
Planoles, per al curs 2017-18, amb les condicions següents: 
 
- Dies: de dilluns a divendres 
- Horari de 13.30 h a 15.00 h. (1’5 hores diàries) 
 
L’inici de la prestació d’aquest servei de monitoratge addicional es produeix 
el dia 12 de setembre de 2017, coincidint amb el primer dia de curs. 
 
El cost addicional del monitoratge ascendeix 3.396,23  € (TRES MIL TRES-
CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS). 
L’import d’aquest monitoratge addicional no supera el 10% de l’import del 
contracte previst per al curs 2107-18. En relació a la totalitat de la vigència 
del contracte (dos cursos més un de possible pròrroga), l’import total del 
contracte pels 3 cursos ascendiria 195.633,45 € (IVA exclòs), per tant el 
10% ascendeix l’import de 19.563,35 € i, encara que aquesta modificació es 
mantingués durant el curs 2018-19, de possible pròrroga, l’import acumulat 
d’aquestes modificacions no arribaria al 10% esmentat. 
 
La clàusula 21.2 del plecs de clàusules reguladores de la contractació 
estableix que en les modificacions del contracte el Consell Comarcal en tot 
cas ha de garantir l’equilibri financer. 
  
La intervenció ha emès informe de data 18 de setembre, que no posa cap 
objecció a la modificació proposada 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords següents: 
 



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 

   

Primer.- Modificar el contracte del servei de menjador escolar a les escoles 
rurals de la comarca del Ripollès per al curs 2017-2018. Aquesta modificació 
consisteix en la contractació, a càrrec de l’adjudicatari, d’un/a monitor/a 
addicional a l’escola Núria Morer i Pi, de Planoles, per al curs 2017-18, amb 
les condicions següents: 
 
- Dies: de dilluns a divendres 
- Horari de 13.30 h a 15.00 h. (1’5 hores diàries) 
 
L’inici de la prestació d’aquest servei de monitoratge addicional es retrotrau 
al dia 12 de setembre de 2017, coincidint amb el primer dia de curs. 
 
Segon.- Atorgar al senyor Marc Navarro i Moya, adjudicatari del contracte 
de servei de menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès un 
període de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord, per formular les al·legacions que estimi pertinents, 
adjuntant-li una còpia de la proposta del conveni de modificació. 
 
Tercer. Si en el termini d’audiència atorgat a l’efecte, l’interessat no formula 
cap al·legació, l’acte esdevindrà definitiu i es procedirà a la signatura del 
conveni de modificació del contracte en un termini no superior a 15 dies 
hàbils. 
 
Quart.- Adoptar el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2018 amb 
la quantitat necessària per poder fer front a la totalitat de la despesa durant la 
vigència del contracte. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la intervenció i a l’Àrea de Serveis a les 
Persones als efecte oportuns. 
 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
3.1. 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, 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en la 
relació comptable de factures F/2017/36 de 8 de setembre 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. 
 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
3.2. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES 
AGRUPADES EN LA RELACIÓ  F/2017/33 DE 7/09/2017 
 
Vist el Decret de Presidència de data 7 de setembre 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 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. 
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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/2017/33   d’import 
82.347,88 €, 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/2017/33.  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.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 7 de setembre de 2017 
sobre l’autorització, la disposició, el reconeixement i el pagament de les 
despeses que es detallen en la relació comptable de factures F/2017/33    de 
7 de setembre 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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4. DEVOLUCIÓ D’AVALS I FIANCES 
 
4.1. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A L’EMPRESA LIVE FM 
PRODUCCIONS SL 

 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Trinitat Caro Porras, en 
representació de l’empresa Live FM Produccions, SL, de devolució de la 
fiança en metàl·lic, dipositada com a garantia definitiva del contracte 
següent: 
 

- Contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la 
inserció de publicitat a la ràdio. Lot B. 

 
Atès l’informe emès pel tècnic de comunicació, senyor Agustí Mas 
Montroig, en data 15 de setembre de 2017, en el qual s’informa 
favorablement sobre el retorn de l’import en metàl·lic de 75 € (setanta-cinc 
euros), dipositat per l’empresa  Live FM Produccions, SL, en concepte de 
garantia definitiva del contracte esmentat.  
 
D’acord amb allò que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic i les disposicions que el desenvolupen; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret 
de Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona 
número 186, de 25 de setembre de 2015; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Retornar a l’empresa Live FM Produccions, SL la fiances en 
metàl·lic per un import de 75 € (setanta-cinc euros), dipositada en concepte 
de garantia definitiva del contracte següent: 
 

- Contracte de serveis del Consell Comarcal del Ripollès per a la 
inserció de publicitat a la ràdio. Lot B 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat i a Intervenció, a l’efecte 
corresponent. 
 
 
5. 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, 
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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 dels 
membres assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
 
5.1. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS  
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE D’OBRES PER A 
REALITZAR LES ACTUACIONS DE RECONSTRUCCIÓ DEL 
COL·LECTOR EN ALTA DE L’EDAR DE SANT PAU DE SEGÚRIES 
 
En data 18 de juliol de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació 
de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació de les obres per a realitzar les actuacions de 
reconstrucció del col·lector en alta de l’EDAR de Sant Pau de Segúries.  
 
En data 3 d’agost de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 26 
dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 148 i en el 
perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que els 
interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant el termini de licitació es presenten un total de nou empreses: 
 

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

 
En data 5 de setembre de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 
hores,  comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les 
nou empreses que han presentat oferta, i les admet per passar a la fase 
d’obertura d’ofertes.  
 
El mateix 5 de setembre de 2017, la Mesa de contractació, reunida a les 
13.00 hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 
(oferta econòmica) de les empreses admeses a licitació de les obres per a 
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realitzar les actuacions de reconstrucció del col·lector en alta de l’EDAR de 
Sant Pau de Segúries, i es demana informe sobre la valoració de les ofertes a 
l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
La cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 5 de setembre de 2017, ha 
emès un informe, la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS MITJANÇANT  
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'AJUDICACIÓ, DE LA 
RECONSTRUCCIÓ D’UN TRAM DE COL∙LECTOR DE L’EDAR DE SANT PAU 
DE SEGÚRIES 

 
../.. 
 

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

1. El preu 
 

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

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

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

 
   

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

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

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

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

OFERTES 

OFERTA 
ECONÒMIC
A (iva inclòs) 

REDUCCIÓ 
TERMINI 

AUGMEN
T 

GARANT
IA 

MILLOR
A 

EUROS 
TERMINI 

MÀXIM 16 
SETMANES 

GARANT
IA 

MÍNIMA1
8 

MESOS 

MILLOR
A 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 PUNTS 8 PUNTS 
16 

PUNTS 
6 

PUNTS 

1 
CONSTRUCCIONS 
DESMO, SA 

108.373,65 8 32 SI 

2 
GERMANS 
MARTY, SA 

101.748,90 5 32 SI 

3 CADAGUA, SA 97.925,58 8 32 SI 

4 
JOSEP 
VILANOVA, SA 

96.142,52 8 32 SI 

5 
CONSTRUCCIONS 
LLORENÇ RIGAT, 
SL 

100.417,90 6 32 SI 

6 
EXCAVACIONS 
AMPURDAN 2000, 
SL 

101.609,75 8 32 SI 

7 
CATALANA 
SERVEIS 
ASSOCIATS, SL 

100.309,99 8 32 SI 

8 
ARGON 
INFORMÀTICA, 
SA 

96.730,00 8 32 SI 

9 
SALVADOR 
SERRA, SA 

99.218,32 8 32 SI 

PREU DE SORTIDA 122.493,59 
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EMPRESA 

OFERTA ECONÒMICA 
(iva inclòs) 

MILLORA 

EUROS MILLORA 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 PUNTS 6 PUNTS 

1 
CONSTRUCCIONS 
DESMO, SA 

18,02 6 

2 
GERMANS 
MARTY, SA 

19,22 6 

3 CADAGUA, SA 19,77 6 

4 
JOSEP 
VILANOVA, SA 

20 6 

5 
CONSTRUCCIONS 
LLORENÇ RIGAT, 
SL 

19,42 6 

6 
EXCAVACIONS 
AMPURDAN 2000, 
SL 

19,24 6 

7 
CATALANA 
SERVEIS 
ASSOCIATS, SL 

19,43 6 

8 
ARGON 
INFORMÀTICA, 
SA 

19,92 6 

9 
SALVADOR 
SERRA, SA 

19,59 6 
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EMPRESA PUNTACIÓ TOTAL % BAIXA 

1 
CONSTRUCCIONS 
DESMO, SA 

48,02 11,53 

2 
GERMANS 
MARTY, SA 

46,22 16,94 

3 CADAGUA, SA 49,77 20,06 

4 
JOSEP 
VILANOVA, SA 

50 21,51 

5 
CONSTRUCCIONS 
LLORENÇ RIGAT, 
SL 

47,42 18,02 

6 
EXCAVACIONS 
AMPURDAN 2000, 
SL 

49,24 17,05 

7 
CATALANA 
SERVEIS 
ASSOCIATS, SL 

49,43 18,11 

8 
ARGON 
INFORMÀTICA, 
SA 

49,92 21,03 

9 
SALVADOR 
SERRA, SA 

49,59 19,00 

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

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

SL 
 ARGÓN INFORMÀTICA, SA 
 SALVADOR SERRA, SA 

 
 

Una vegada valorades les ofertes presentades, l’empresa JOSEP VILANOVA, SA és 
la que té més puntuació. 
 
JOSEP VILANOVA, SA reuneix les condicions que es demanen i està capacitada 
per fer la substitució descrita en els plecs de clàusules administratives i tècniques 
que regulen la contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, de la reconstrucció del col∙lector en alta de l’EDAR de Sant Pau de 
Segúries.” 
 
La Mesa de contractació, en la mateixa data, ha acceptat l’informe tècnic 
d’adjudicació. 
 
El Consell de Govern en la seva sessió de data 5 de setembre de 2017 ha 
admès l'oferta presentada per l’empresa Josep Vilanova, SA, que és la que 
ha obtingut major puntuació i l’ha requerida per tal que presentés la 
documentació prevista a l’article 151.2 del TRLCSP, en el termini màxim 
de 10 dies hàbils. 
 
L’empresa Josep Vilanova, SA, que ha estat notificada en data 12 de 
setembre de 2017, dins del termini legalment atorgat a l'efecte, ha presentat 
la documentació requerida. 
 
En data 18 de setembre 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 Josep Vilanova, SA. 
 
Per tant, consten acreditades a l’expedient les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
(d’ara endavant TRLCSP) per a procedir a l’adjudicació de la contractació 
de referència; 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, 
de 25 de setembre de 2015; 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Adjudicar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
de les obres per a realitzar les actuacions de reconstrucció del col·lector en 
alta de l’EDAR de Sant Pau de Segúries, a l’empresa Josep Vilanova, SA, 
pel preu de 79.456,63 €, més 16.685,89 €, corresponent a l’IVA, resultant 
un import total de 96.142,52 € (NORANTA-SIS MIL CENT QUARANTA-
DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) IVA inclòs, de 
conformitat amb el plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta 
presentada. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2017.23.1601.22799 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Tercer. Comunicar al senyor Josep Maria Vilanova Banti, en representació 
de l’empresa adjudicatària Josep Vilanova, SA que, dins el termini dels 15 
dies hàbils següents, a comptar a partir de l’endemà de la notificació 
d’aquest decret, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, 
www.ccripolles.cat. 
 
Cinquè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant 
del Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat. 
 
 
S’incorpora a la sessió la senyora Immaculada Constans i Ruiz. 
 
5.2. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE EL 
CENTRE EDUCATIU DE LA SECCIÓ D'INSTITUT JOAN TRIADÚ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE 
RIBES DE FRESER I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU. 
 
1.- El Consell de Govern del Consell Comarcal en la seva sessió de data 26 
de juliol de 2016 va aprovar el Conveni entre el centre educatiu de la 
Secció d’Institut Joan Triadú de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament 
de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès per a l'ús de les 
instal·lacions del centre educatiu. 
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L'objecte d'aquest Conveni és regular la utilització del menjador i la cuina 
del centre  per part del Consell Comarcal del Ripollès, per prestar el servei 
de menjador a l'alumnat d'educació infantil i primària de l'Escola Mare de 
Déu de Núria. El conveni preveu que, al tractar-se d'alumnat d'educació 
infantil i primària, les despeses derivades  de l'ús de les instal·lacions de 
cuina i menjador (subministraments dels espais), han d'anar a càrrec de 
l'Ajuntament de Ribes de Freser. 
 
2.- Aquest conveni, en la seva clàusula Cinquena preveu que serà vigent per 
al curs 2016-17 i que es podrà prorrogar  cada curs de manera expressa, 
sempre que hi hagi una valoració positiva de la comissió de seguiment. 
 
La Comissió de Seguiment, de conformitat amb la clàusula Quarta del 
mateix conveni estarà formada per dos representants de cada una de les 
parts signants del conveni i estarà presidida per la direcció de la Secció 
d’Institut. A aquesta Comissió li correspon el seguiment de les actuacions 
derivades de l’execució del contingut del conveni, s’haurà de reunir, com a 
mínim, un cop a l’any, al lliurament de la memòria anual i sempre que una 
de les parts ho sol·liciti. 
 
La Comissió de Seguiment ha estat creada per acord de Consell de Govern 
del Consell Comarcal del Ripollès de data 18 de juliol de 2017. 
 
3.- En data 4 de setembre de 2017 s’ha reunit la Comissió de Seguiment, 
que ha debatut la procedència i la necessitat de la pròrroga del conveni i 
n’ha fet una valoració positiva,  atès que persisteix la situació que va donar 
lloc a la seva aprovació: En efecte, per al curs 2017-2018 es preveu la 
continuïtat de la utilització del menjador i la cuina del centre educatiu 
Secció d’Institut Joan Triadú, per part del Consell Comarcal del Ripollès, 
amb la finalitat de prestar el servei de menjador a  l’alumnat d’educació 
infantil i primària de l’Escola Mare de Déu de Núria. 
 
4.- Les obligacions del Consell Comarcal es preveuen a la clàusula 3.2 del 
Conveni. El Consell Comarcal del Ripollès, en data 11 d'agost de 2014 va 
subscriure amb l'empresa Hosteleria de Servicios Colectivos, S.A. 
(Hostesa), el contracte per a la prestació del servei escolar de menjador de 
l'escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. La prestació del servei 
s’establia pel termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per un any 
més, que s'ha executat per al curs 2016-17. Per tant, és l'empresa Hostesa la 
que haurà de donar compliment a les obligacions que, de conformitat amb 
aquest conveni, resulten imputables al Consell Comarcal. 
 
L’aprovació d’aquesta pròrroga correspon al Consell de Govern per 
delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de data 8 
de setembre de 2015, en matèria d'aprovació de convenis de col·laboració i 
cooperació amb altres administracions i entitats. Aquesta delegació va ser 
publicada al BOP de Girona número 186, de data 25 de setembre de 2015. 
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Prorrogar durant el curs 2017-18, el Conveni entre el centre 
educatiu de la Secció d'Institut Joan Triadú de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès per a 
l'ús de les instal·lacions del centre educatiu, subscrit en data 26 d juliol de 
2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al centre educatiu de la Secció d'Institut 
Joan Triadú de la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Ribes de 
Freser, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'empresa Hosteleria de Servicios 
Colectivos, S.A. (Hostesa), als efectes del compliment de les obligacions 
que es detallen a la clàusula 3.2. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord a la Subàrea d'Ensenyament i Escola 
Comarcal de Música, juntament amb una còpia del Conveni, per a la seva 
constància. 
 
El senyor Eudald Picas cedeix la paraula al senyor Josep Coma qui explica 
el contingut de la proposta i l’objecte del conveni que es prorroga. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
 
Decret de 14.07.17 Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat una 

subvenció de 247.000 € per actuacions de conservació i 
manteniment de la xarxa rural i veïnal dels camins de 
muntanya de la comarca del Ripollès 

Decret de 24.08.17 Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local el 
nomenament de la treballadora de la corporació que es 
relaciona, per ocupar accidentalment el lloc de secretària. 

Decret de 28.08.17 Designar el personal de la corporació que es detalla per 
formar part del tribunal qualificador del procediment de 
selecció d’un operari de la neteja per a l’Ajuntament de 
Ribes de Freser. 

Decret de 30.08.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/31 
d’import 52.731,13 € i ordenar el seu pagament. 
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Decret de 31.08.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de juliol de 
2017, per un import brut de 70.052,97 €. 

Decret de 07.09.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/33 
d’import 82.347,88 € i ordenar el seu pagament. 

Decret de 07.09.17 Admetre l’oferta presentada per l’empresa Cadagua, SA, 
en el procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte de subministrament, 
instal·lació i programació de dos agitadors per al reactor 
biològic de l’EDAR de Sant Joan de les Abadesses, i 
efectuar-li el corresponent requeriment de documentació 
previ a l’adjudicació. 

Decret de 07.09.17 Admetre l’oferta presentada per l’empresa Cadagua, SA, 
en el procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del contracte de subministrament, 
instal·lació i programació d’una reixa de fins a   l’EDAR 
de Ripoll-Campdevànol, i efectuar-li el corresponent 
requeriment de documentació previ a l’adjudicació. 

Decret de 08.09.17 Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/35 
d’import 724,17 € i ordenar el seu pagament. 

Decret de 12.09.17 Sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la 
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 
programa de garantia juvenil a Catalunya. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 17.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació de 

l’assegurança que doni cobertura a un total de 41 participants 
durant la setmana del 24 al 29 de juliol de 2017, en el marc 
del programa ERASMUS+. 

Resolució de 17.07.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació d’un 
director/a de lleure per realitzar activitats durant la setmana 
del 24 al 29 de juliol de 2017, en el marc del programa 
ERASMUS+. 

Resolució de 25.08.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes d’agost, amb 
efectes del dia 25 d’agost per import de 53.841,90 euros.  

Resolució de 30.08.2017 Atorgament un permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna al representant del Càmping Ripollès, SL. 

Resolució de 30.08.2017 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna per buidar la fossa sèptica de les 
Marrades, del municipi de Molló, a l’Ajuntament de Molló. 
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Resolució de 30.08.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna al representant de l’empresa Solsau, SL, 
per buidar la fossa sèptica  del zoològic Molló Parc, del 
municipi de Molló. 

Resolució de 30.08.2017 Atorgar d’un permís puntual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna  al representant del Mas El Querol, del 
municipi de Campdevànol, per buidar la fossa sèptica. 

Resolució de 30.08.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits 
que permeti dotar la partida pressupostària corresponent per 
fer front a les despeses que s’hauran d’assumir. 

Resolució de 30.08.2017 Autoritzar, disposar la despesa i ordenar el pagament de les 
factures contingudes en la relació F/2017/30 d’import 
12.901,33 € i que conté 52 factures. 

Resolució de 30.08.2017 Aprovar l'expedient número 17/2017 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 31.08.2017 Procedir a la liquidació dels costos corresponents al curs 
2016-2017, d’iniciació a la música de P4 i P5 que 
corresponen a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 31.08.2017 Procedir a la liquidació dels costos corresponents al curs 
2016-2017, d’iniciació a la música de P4 i P5 que 
corresponen a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 31.08.2017 Procedir a la liquidació dels costos corresponents al curs 
2016-2017, d’iniciació a la música de P4 i P5 que 
corresponen a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 31.08.2017 Ordenar el pagament de 521,80 € a la treballadora de la 
corporació per a l’assumpció de les funcions de secretària 
amb caràcter accidental, a partir del dia 24 d’agost de 2017. 

Resolució de 01.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant de la finca del 
carrer Catllar, 25, de Ripoll. 

Resolució de 01.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant de la comunitat de 
propietaris del carrer Josep Ma. Pellicer, 46-54, de Ripoll. 

Resolució de 01.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament a la propietària del Mas Torrents 
de Ripoll. 

Resolució de 01.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant de la comunitat de 
propietaris de la plaça Terradelles, 2 de Ripoll. 

Resolució de 01.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament al representant de l’establimetn  
SF Integrals Girona, SL de Ripoll. 

Resolució de 05.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
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neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la 
zona de Comforsa, del municipi de Campdevànol, a 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

Resolució de 05.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de la 
zona de Comforsa, del municipi de Campdevànol, atorgat a 
l’Ajuntament de Campdevànol. 

Resolució de 05.09.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del CEIP Tomás Raguer, del municipi 
de Ripoll, a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 05.09.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del CEE 
Dr. Ramon Surinyach i del CEIP Tomás Raguer, del municipi 
de Ripoll, atorgat a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 08.09.2017 Atorgament  d’un permís d’abocament puntual d’aigües 
residuals a l’EDAR de Ripoll-Campdevànol a l’empresa 
Certis Obres i Serveis, SAU. 

Resolució de 08.09.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal·lacions de sanejament a la propietària de Cal Titó de 
Gombrèn. 

Resolució de 13.09.2017 Atorgament  d’un permís d’abocament puntual d’aigües 
residuals a l’EDAR de Ripoll-Campdevànol a l’empresa 
Rentamatic, SC. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8.PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental  Vist i plau 
 El president 
 
 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera                                           Eudald Picas Mitjavila 
 
 


