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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 05/2018 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 20 de febrer de 2018 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 20.00 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 

 Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
   Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  

 Sr. Enric Gràcia i Barba 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: 

Interventora 
 Sr. Jordi Moner i Caner 
 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. Proposta d’acord de compareixença en el recurs contenciós 

administratiu núm. 288/2017 interposat per Tractaments i Serveix 
Ambientals Vila, SL contra l’acord del Consell de Govern de data 4 
de juliol de 2017. 

3. Proposta de deixar sense efecte l’acord adoptat pel Consell de 
Govern el 19.12.17, d’aprovació de la contractació dels serveis per al 
subministrament, implantació i posada en funcionament d’un sistema 
d’administració electrònica al Consell Comarcal del Ripollès i 
Consorcis adscrits, l’adquisició de llicències i el servei de 
manteniment per als anys 2019 a 2021. 

4. Proposta d’aprovació de la contractació dels serveis per al 
subministrament, implantació i posada en funcionament d’un sistema 
d’administració electrònica al Consell Comarcal del Ripollès i 
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Consorcis adscrits, l’adquisició de llicències i el servei de 
manteniment per als anys 2019 a 2021. 

5. Classificació de les ofertes presentades al procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució 
del Projecte Centre d’Educació Ambiental i Acollida “Porta a la 
Serralada de Montgrony de Campdevànol”. Tramitació urgent.  

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
6.1. Aprovacions factures 

7. Mocions d’urgència. 
7.1. Modificació de l’apartat 1 del capítol XIII del plec de condicions 

tècniques que integren el contracte subscrit en data 11 de gener de 
2018 amb la UTE 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. 

10.1. Intervenció del conseller Enric Gràcia, per informar de la 
Campanya "Let's Clean Up Europe 2018" i solꞏlicitar la 
participació activa dels municipis de la comarca. 

10.2. Intervenció del vicepresident quart, senyor  Josep Coma, per 
presentar el nou web del Consell Comarcal del Ripollès. 

 
 
El president obre la sessió i es tracta els punts de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 6 de febrer de 
2018, sense cap esmena. 
 
 
2.- PROPOSTA D’ACORD DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 288/2017 INTERPOSAT PER 
TRACTAMENTS I SERVEIS AMBIENTALS VILA, SL CONTRA 
L’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE DATA 4 DE JULIOL DE 
2017 
 
 
Antecedents de fet: 
 
En data 26 de gener de 2018 ha tingut entrada al Consell Comarcal del 
Ripollès el decret de data 22 de gener de 2018, de la lletrada de 
l’administració de justícia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Girona, pel qual es posa en coneixement del Consell Comarcal del Ripollès 
la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 288/2017, per part 
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de Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L., contra l’Acord adoptat pel 
Consell de Govern en la seva sessió de data 4 de juliol de 2017, pel qual 
s’adjudica a la UTE URBASER S.A. i VIGFA RESIDUS SLU, anomenada 
abreujadament UTE Ripollès, 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, mitjançant procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària 
(expt. 341/2016). 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, requereix el Consell 
Comarcal del Ripollès per tal que en el termini màxim de 20 dies disposi la 
remissió de l’expedient i per tal que notifiqui a les persones interessades la 
interposició del recurs contenciós administratiu a fi que puguin personar-se 
i comparèixer a les actuacions en el termini de nou dies. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- L’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial, d’acord amb la redacció donada per la Llei orgànica 19/2003, de 
23 de desembre que la modifica, estableix que la representació i defensa en 
judici dels ens locals correspondrà als lletrats adscrits als seus Serveis 
jurídics, excepte que designin un advocat colꞏlegiat que els representi i 
defensi. 
 
II.- L’article 14 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
preveu que el Ple és l’òrgan competent per exercir accions administratives i 
judicials. No obstant això, el Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 
data 8 de setembre de 2015, va acordar delegar en el Consell de Govern 
l’exercici de les accions administratives i judicials que no s’exercitin per 
urgència. Aquet acord es va publicar en el 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 adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 288/2017, 
interposat per Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, contra l’Acord adoptat pel 
Consell de Govern en la seva sessió de data 4 de juliol de 2017, pel qual 
s’adjudica a la UTE URBASER S.A. i VIGFA RESIDUS SLU, anomenada 
abreujadament UTE Ripollès, 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, mitjançant procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària 
(expt. 341/2016). Així mateix, s’acorda la remissió de l’expedient 
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administratiu degudament acarat, foliat i acompanyat d’un índex autenticat 
dels documents que contingui.  
 
Segon. La defensa i representació del Consell Comarcal del Ripollès serà 
realitzada per qualsevol dels lletrats adscrits al Servei d’Assistència 
Jurídica. 
 
Tercer. La interposició del recurs contenciós administratiu de referència ha 
estat notificat a les persones interessades, perquè puguin personar-se en les 
actuacions en el termini de nou dies, de conformitat amb el que disposa 
l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
Quart. Donar compte d’aquest acord al plenari comarcal en la propera 
sessió que celebri. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Girona. 
 
 
3. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT 
PEL CONSELL DE GOVERN EL 19.12.17, D’APROVACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER AL SUBMINISTRAMENT, 
IMPLANTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN SISTEMA 
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA AL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS I CONSORCIS ADSCRITS, L’ADQUISICIÓ DE 
LLICÈNCIES I EL SERVEI DE MANTENIMENT PER ALS ANYS 
2019 A 2021 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de desembre de 2017, va 
aprovar la tramitació de l’expedient de contractació per procediment obert 
amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de serveis per a la 
implantació i posada en funcionament d’un sistema d’administració 
electrònica al Consell Comarcal del Ripollès i als seus consorcis adscrits i 
el servei de manteniment per als anys 2019 a 2021, va aprovar els 
corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques i va autoritzar 
la despesa de 50.438,02 €, més 10.591,98 € corresponent al 21 % d’IVA, i 
que resulta un import total de 61.030 € (SEIXANTA-UN MIL TRENTA 
EUROS), IVA inclòs (expt. 888/2017). 
 
Amb posterioritat a haver-se adoptat aquest acord, es va constatar que els 
plecs reguladors de la contractació contenien un error important, ja que 
s’exigia un mínim de 40 hores presencials d’implantació i posada en 
funcionament del servei, quan el correcte hagués estat preveure-ho en 
sessions de 6 hores cadascuna d’elles. 
 
A més, es va constatar que el preu màxim previst als plecs havia de ser 
aproximadament 2.500 euros inferior. 
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La constatació d’aquests fets aconsellen deixar sense efecte l’acord adoptat 
i prendre’n un de nou, per a l’aprovació dels plecs un cop esmenats. 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord, en virtut 
del decret de Presidència dictat en data 3 de setembre de 2015. Aquesta delegació 
va ser publicada al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Consell de Govern en la 
seva sessió de data 19 de desembre de 2017, pel qual es va aprovar la 
tramitació de l’expedient de contractació per procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, del contracte de serveis per a la implantació 
i posada en funcionament d’un sistema d’administració electrònica al 
Consell Comarcal del Ripollès i als seus consorcis adscrits i el servei de 
manteniment per als anys 2019 a 2021. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la secretaria i a la intervenció als efectes 
oportuns. 
 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS PER AL SUBMINISTRAMENT, IMPLANTACIÓ I POSADA 
EN FUNCIONAMENT D’UN SISTEMA D’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
CONSORCIS ADSCRITS, L’ADQUISICIÓ DE LLICÈNCIES I EL 
SERVEI DE MANTENIMENT PER ALS ANYS 2019 A 2021 

1. El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de desembre de 2017, 
va aprovar la tramitació de l’expedient de contractació per procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de serveis per a la 
implantació i posada en funcionament d’un sistema d’administració 
electrònica al Consell Comarcal del Ripollès i als seus consorcis adscrits i 
el servei de manteniment per als anys 2019 a 2021, va aprovar els 
corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques i va autoritzar 
la despesa de 50.438,02 €, més 10.591,98 € corresponent al 21 % d’IVA, i 
que resulta un import total de 61.030 € (SEIXANTA-UN MIL TRENTA 
EUROS), IVA inclòs (expt. 888/2017). 

Amb posterioritat a haver-se adoptat aquest acord, es va constatar que els 
plecs reguladors de la contractació contenien un error important, ja que 
s’exigia un mínim de 40 hores presencials d’implantació i posada en 
funcionament del servei, quan el correcte hagués estat preveure-ho en 
sessions de 7 hores cadascuna d’elles. 

A més, es va constatar que el preu màxim previst als plecs havia de ser 
aproximadament 2.500 euros inferior. 
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La constatació d’aquests fets aconsellen deixar sense efecte l’acord adoptat 
i prendre’n un de nou, per a l’aprovació dels plecs un cop esmenats. 
 
2. En data 14 de desembre de 2017,. es va dictar decret de presidència per a 
la incoació de la contractació de l’adquisició d’un sistema d’administració 
electrònica, la implantació i posada en funcionament, així com per a 
l’adquisició de les corresponents llicències i el manteniment d’aquestes 
aplicacions. Els motius que s’exposaven en aquell decret continuen vigents 
i són els que es detallen en el decret de presidència de data 13 de febrer de 
2018, d’incoació d’aquest expedient de contractació. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu  Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic comporten la necessitat 
ineludible de què el Consell Comarcal del Ripollès disposi d’un sistema 
d’administració electrònica i que hagi d’adquirir les corresponents 
llicències i el manteniment d’aquestes aplicacions. 
 
Aquesta contractació està condicionada pels programes i aplicacions de què 
la corporació disposa, de tal manera que ha de constituir obligació essencial 
del contracte que el sistema d’administració electrònica sigui compatible i 
estigui integrat amb el programa de comptabilitat SICALWIN, que és 
l’utilitzat per la corporació i ens adscrits i que el sistema d’administració 
electrònica sigui compatible amb les eines i plataformes proporcionades 
sense cost per altres administracions,  principalment amb les subministrades 
pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC). Per 
tant, caldrà que les noves aplicacions permetin la integració i la 
interconnexió amb  aquests altres sistemes. El Consell Comarcal es reserva 
la facultat d’efectuar la comprovació d’aquesta integració i compatibilitat. 
 
Concretament, el sistema d’administració electrònica haurà de ser 
compatible i estar integrat amb els serveis i programes que proporciona el 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que es detallen a 
continuació:  
 

- EACAT 
- EFACT 
- ENOTUM 
- ETRAM 
- IARXIU 
- PSCP (Plataforma electrònica de contractació pública). 
- Registre unificat 
- VALIDADOR 
- VIA OBERTA  

 
Els subprojectes de serveis entorn al sistema d’administració electrònica 
que s’han d’adquirir són els següents: 
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- Signatura electrònica en la comptabilitat, que ha de ser integrat i 
compatible amb SICALWIN (conformitat de factures, aprovació 
d’operacions...). 

- Implantació d’un PAC (procediment administratiu comú). Registre 
d’entrada i sortida compatible i integrat al servei EACAT del 
Consorci AOC. 
 

El contracte inclou les prestacions següents: 
 

- Subministrament d’un sistema d’administració electrònica que haurà 
de donar servei al Consell Comarcal del Ripollès, al CSRCR i a 
l’ADR. 

- Servei d’implantació i posada en funcionament: que inclou el servei 
de seguiment i coordinació, jornada d’experts, configuració i 
certificació, formació per al personal de les diferents corporacions i 
suport presencial i remot a la posada en marxa. Les sessions mínimes 
de formació presencial al personal són 40 -entenent-se les sessions de 
7 hores-.  

- Subministrament de les llicències per als anys 2018, 2019, 2020 i 
2021. 

- Servei de manteniment durant els anys 2019, 2020 i 2021 i 
actualització de versions durant aquests anys. 

 
2. Actualment  configuren aquesta Corporació Local  -d’acord amb els 
criteris recollits en el Sistema Europeu de Comptes (SEC95)- i segons 
sectorització efectuada per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat (IGAE), les següents administracions públiques: 
 

 Consell Comarcal del Ripollès  (CCR) –entitat principal- 
 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya/Ripollès (CSRCR) –

consorci adscrit- 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) – consorci adscrit- 

 
L’adscripció dels dos consorcis al Consell Comarcal del Ripollès té un 
conjunt de conseqüències que afecten a la gestió i a la tramitació 
d’expedients, com és per exemple: 
 

- L’aprovació única dels pressupostos mitjançant l’aprovació del Pressupost 
General, així com unes úniques Bases d’Execució que són d’aplicació a les 
tres entitats. 

- Aprovació conjunta del Compte General de les tres entitats. 
- La informació que obligatòriament s’ha de presentar al MINHAP, 

Sindicatura de Comptes i Generalitat de Catalunya entre d’altres, que es 
centralitza a través de la intervenció el Consell Comarcal del Ripollès. 

 
Per tal d’homogeneïtzar els processos de tramitació, es considera necessari 
que el mateix sistema d’administració electrònica que s’implanti al Consell 
Comarcal del Ripollès, s’implanti també als seus dos consorcis adscrits. 
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3. S’han redactat els plecs de clàusules administratives i tècniques que 
regulen aquest contracte, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació. 
 
El termini màxim del subministrament, posada en marxa, assessorament i 
formació és fins el 31 de desembre de 2018. 
 
Consta a l’expedient l’informe favorable de secretaria de data 14 de febrer 
de 2018, sobre el contingut d’aquests plecs. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat adopta els acords 
següents: 

Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient per a la contractació, 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del servei 
per a la implantació i posada en funcionament d’un sistema d’administració 
electrònica al Consell Comarcal del Ripollès i als seus consorcis adscrits i 
el servei de manteniment per als anys 2019 a 2021. 

Segon. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i tècniques del procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de serveis de 
referència. 

Tercer. Autoritzar la despesa de 48.275,00 € de preu base, més 10.137,75 € 
corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 58.412,75 € 
(CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS), IVA inclòs. Aquest contracte es finançarà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017.11.920.64100 “Implementació 
del gestor d’expedients electrònics”. A tal efecte, en la primera licitació de 
desembre de 2017 es va comptabilitzar el document A= 220170008959 per 
a reservar el crèdit. 
 
Quart. Adoptar el compromís de dotar de manera suficient els pressupostos 
dels exercicis corresponents per atendre la despesa derivada d’aquesta 
contractació. 
 
Cinquè. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 15 dies 
naturals comptadors des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web 
del Consell Comarcal del Ripollès (www.ccripolles.cat) en l’apartat perfil 
del contractant. 
 
Sisè. Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció. 
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5. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL 
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CENTRE D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL I ACOLLIDA “PORTA A LA SERRALADA DE 
MONTGRONY” DE CAMPDEVÀNOL. TRAMITACIÓ URGENT  
 
Antecedents de fet: 
 
1. En data 23 de gener de 2018, el Consell de Govern va aprovar la 
tramitació de l’expedient de contractació de les obres del Projecte Centre 
d’Educació Ambiental i Acollida “Porta a la Serralada de Montgrony”, del 
municipi de Campdevànol, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, va aprovar el plecs de clàusules administratives i 
tècniques particulars, va autoritzar la despesa i va declarar la urgència de la 
tramitació. 
  
En data 25 de gener de 2018, es publica l’anunci de licitació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 18 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 13 dies naturals, a comptar des de 
la data de la publicació.. 
 
2. Durant el termini de licitació presenten oferta les dues empreses 
següents: 
 

1. Construccions Joprada, SL 
2. CONSTRUO Construccions Generals, SL 

 
En data 8 de febrer de 2018 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 
hores,  comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1 presentat 
per les dues empreses que concorren a la licitació, i les admet per passar a 
la fase d’obertura d’ofertes.  
 
El mateix dia 8 de febrer de 2018, la Mesa de contractació, reunida a les 
13.00 hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 
(oferta econòmica) de les empreses admeses a licitació de les obres per a 
realitzar les actuacions de reconstrucció del colꞏlector en alta de l’EDAR de 
Sant Pau de Segúries. La Mesa trasllada les ofertes a la cap de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat per tal que emeti el corresponent informe. 
 
3. La cap d’Àrea de Cooperació Municipal, en data 15 de febrer de 2018, 
emet un informe, la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a 
continuació: 
 
“2. El preu que ha de servir de base en aquest procediment obert és el de 183.187,63 €, més 
38.469,40 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 221.657,03 € 
(DOS-CENTS VINT-I-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS), IVA inclòs. 
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De conformitat amb la clàusula 7 del plec regulador de la contractació, el termini per a 
l'execució de l'obra és, com a màxim, de TRES MESOS. Aquest termini començarà a 
comptar des de la data de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig del 
contracte. L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de signar dins del termini de 7 dies 
naturals, a comptar des de la data de la formalització del contracte.  
 
La clàusula 10 determina els criteris de valoració següents: 
 
“10.1. Baixa econòmica, d’acord amb la fórmula: 
 
PV= P X Om/OV 
 
PV = Puntuació de l’oferta a valorar 
P = Punts criteri econòmic 
0m = Oferta millor 
OV = Oferta a valorar 
 
Fins a un total de 20 punts 
 
10.2. Reducció del termini màxim d’execució de l’obra (clàusula 7.1.): 
 
- Per la reducció en 1 mes el termini màxim d’execució, s’atorgaran 15 punts. 
- Per la reducció en 2 mesos, el termini màxim d’execució, s’atorgaran 30 punts. 
 
10.3. Execució de millores al projecte. 
 
Per l’execució de millores a determinades actuacions previstes al Projecte i incloses en el 
seu àmbit d’actuació (vegi’s plànol 07. Emplaçament, del Projecte):  
 
1.  Arranjament de la plaça del mig i formació d’escales: S’atorgaran 6 punts. 
2. Pavimentació de l’aparcament amb formigó: S’atorgaran 29 punts 
3. Arranjament de l’accés a la zona de lleure Font del Querol i prolongació Camí Ral: 
S’atorgaran 15 punts. 
 
L’execució d’aquestes millores s’haurà de fer de conformitat amb el detall que preveu el 
document Memòria valorada millores. Aquestes millores estan grafiades en el plànol 01-
Millores.” 
 
3.En data 8 de febrer de 2018 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores,  
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1 presentat per les dues empreses 
que concorren a la licitació, i les admet per passar a la fase d’obertura d’ofertes.  
 
A les 13 hores de la mateixa data es reuneix de nou la Mesa de contractació per a l’obertura 
del sobre núm. 2 (oferta econòmica), , amb el resultat següent: 

 
EMPRESA PRESSUPOS

T TOTAL 
IVA INCLÒS 

REDUCCIÓ 
TERMINI 

ARRANJAM
ENT PL.DEL 
MIG 

PAVIMENTACIÓ 
APARCAMENT 

ARRANJAMENT 
ZONA FONT 
QUEROL 

Construccions 
Joprada, SL 

221.657,03 € 
 
 

1 MES SÍ NO NO 

CONSTRUO 
Construccions 
Generals, SL 

216.115,61 € 2 MESOS NO SÍ NO 

 
L’aplicació dels criteris de valoració fixats a la clàusula 10 dels plecs reguladors de la 
contractació a les dues ofertes presentades, dóna el resultat següent: 
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EMPRESA PRESSUPOS
T TOTAL 
IVA INCLÒS 

REDUCCI
Ó 
TERMINI 

ARRANJAM
ENT PL.DEL 
MIG 

PAVIMENTACIÓ 
APARCAMENT 

ARRANJAMETN 
ZONA FONT 
QUEROL 

Construccions 
JOPRADA, SL 

 
19,50 punts 

 
 

15 punts 6 punts   

CONSTRUO 
Construccions 
Generals, SL 

20 punts 30 punts  29 punts  

 

La puntuació total obtinguda per els dues empreses és la següent: 
 

EMPRESA TOTAL PUNTS 

Construccions JOPRADA, SL 

 
40,50  

 
 

CONSTRUO Construccions Generals, SL 79  

 
 

 
Conclusions: 
 
Primera.- Les dues empreses presentades han presentat la documentació administrativa –
sobre núm. 1- i la proposició econòmica –sobre núm. 2-, de conformitat amb els plecs 
reguladors de la contractació de les obres per a l’execució del projecte Centre d’Educació 
Ambiental i Acollida Porta a la serralada de Montgrony, de Campdevànol. 
 
Segona.- La puntuació obtinguda per les dues empreses presentades és la següent:  
 
Construccions JOPRADA, SL: 40,50 punts 
CONSTRUO Construccions Generals, SL: 79 punts 
 
Per tant, CONSTRUO Construccions Generals, SL és la que ha obtingut major puntuació. 
 
Tercera. Donar trasllat a la Mesa de contractació d’aquest informe, a fi que, si ho 
considera pertinent elevi la proposta d'adjudicació a favor de CONSTRUO Construccions 
Generals S.L. que és qui ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l'adjudicació i dins del termini de 5 dies 
hàbils, comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment que preveu l'article 
151.2 del TRLCSP, haurà de presentar els documents que determina la clàusula 15.2 dels 
plecs reguladors de la contractació.” 
 
4. La Mesa de contractació, en la mateixa data 15 de febrer de 2018, ha 
acceptat l’informe tècnic d’adjudicació i, de conformitat amb el seu 
resultat, realitza proposta a l’òrgan de contractació d’admissió de l'oferta 
presentada per  l’empresa CONSTRUO Construccions Generals S.L. i per 
efectuar-li el requeriment de la documentació legalment preceptiva. 
 
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:  
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A) L’acreditació de la solvència tècnica es realitzarà mitjançant la 
presentació de la documentació següent (clàusula 15.1): 

 
- La relació de les obres executades en els 5 darrers anys, avalada 

per certificats de bona execució de les més importants. Aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les 
obres i precisarà si es van realitzar segons les regles per  les que 
es regeix la professió. 

 
- Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o 

no integrades a l’empresa, de les que aquesta disposi per a 
l’execució de les obres, especialment les responsables del control 
de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents. 

 
- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que 

es disposarà per a l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà  la 
documentació acreditativa corresponent. 

 
B) L’acreditació de la solvència econòmica i financera es realitzarà 

mitjançant la presentació de la documentació següent (clàusula 15.1): 
 

- Volum anual de negoci en l’àmbit al qual es refereix el contracte, 
per import igual o superior al de l’import del contracte. 

 
Els licitadors podran acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica 
mitjançant l’acreditació de disposar de la classificació següent: 
 

Categoria 2 Grup A Subgrup 2. 
Categoria 2 Grup C Subgrup 2. 
Categoria 2 Grup I Subgrup 8. 
Categoria 2 Grup J Subgrup 4. 

 
C) La documentació que es relaciona a continuació (clàusula 15.2) 

 
1) 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 i còpia 
autenticada del NIF de l’empresa. 
 
2) Persona jurídica: 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. Les 
persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les 
prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit 
d’activitat que d’acord amb els seus estatuts  o regles fundacionals els 
siguin propis.  
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3) ..... 
 
4) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica, de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 15.1 d’aquests plecs. 
 
5) 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).  
 
6) Garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) 
d’acord amb l’article 95.1 del TRLCSP: 8.930,39 € 
 
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya no hauran de presentar la 
documentació prevista en els apartats 1 a 4. En aquest cas hauran 
d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través d’una còpia de la 
fitxa resum de la inscripció al RELI, així com la declaració de l’empresari 
que manifesti que les circumstàncies reflectides en la inscripció no han 
experimentat cap variació (MODEL 2). 
 
Si la documentació administrativa dels apartats 1 a 4 anteriors ja són al 
Consell Comarcal del Ripollès per una contractació anterior, el licitador 
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. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- De conformitat amb la clàusula 15.2 dels plecs reguladors del contracte, 
el licitador proposat com a adjudicatari, abans de l'adjudicació i dins del 
termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la recepció del 
requeriment que preveu l'article 151.2 del TRLCSP, haurà de presentar els 
documents que es relacionen en els propis plecs. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini 
establert, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint a 
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les seves ofertes. 
 
Una vegada rebuda la documentació solꞏlicitada, l’òrgan de contractació 
haurà d’adjudicar el contracte dintre del termini dels 5 dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació. 
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II.- Aquest procediment contractual és competència del Consell de Govern 
per delegació de la Presidència adoptada per Decret de Presidència de 3 de 
setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de 
setembre de 2015. 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Admetre l'oferta presentada per l’empresa CONSTRUO 
Construccions Generals S.L., amb CIF B17915927, representada pel 
senyor Xavier Comas i Moret i requerir-la per tal que, d’acord amb allò 
que disposa la clàusula 15.2  dels plecs reguladors del contracte, en el 
termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest acord, presenti a la Secretaria del Consell Comarcal del 
Ripollès, la documentació que es detalla a continuació: 
 

A) L’acreditació de la solvència tècnica es realitzarà mitjançant la 
presentació de la documentació següent (clàusula 15.1): 

 
- La relació de les obres executades en els 5 darrers anys, avalada 

per certificats de bona execució de les més importants. Aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les 
obres i precisarà si es van realitzar segons les regles per  les que 
es regeix la professió. 

 
- Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o 

no integrades a l’empresa, de les que aquesta disposi per a 
l’execució de les obres, especialment les responsables del control 
de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents. 

 
- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que 

es disposarà per a l’execució de les obres, a la que s’adjuntarà  la 
documentació acreditativa corresponent. 

 
B) L’acreditació de la solvència econòmica i financera es realitzarà 

mitjançant la presentació de la documentació següent (clàusula 15.1): 
 

- Volum anual de negoci en l’àmbit al qual es refereix el contracte, 
per import igual o superior al de l’import del contracte. 

 
Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica, 
financera i tècnica mitjançant l’acreditació de disposar de la classificació 
següent: 
 

Categoria 2 Grup A Subgrup 2. 
Categoria 2 Grup C Subgrup 2. 
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Categoria 2 Grup I Subgrup 8. 
Categoria 2 Grup J Subgrup 4. 

 
C) La documentació que es relaciona a continuació (clàusula 15.2): 

 
1) 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 i còpia 
autenticada del NIF de l’empresa. 
 
2) Persona jurídica: 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. Les 
persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les 
prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit 
d’activitat que d’acord amb els seus estatuts  o regles fundacionals els 
siguin propis.  
 
3) ....... 
 
4) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica, de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 15.1 d’aquests plecs (apartat A) 
i B). 
 
5) 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).  
 
6) Garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) 
d’acord amb l’article 95.1 del TRLCSP: 8.930,39 € 
 
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya no hauran de presentar la 
documentació prevista en els apartats 1 a 4. En aquest cas hauran 
d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través d’una còpia de la 
fitxa resum de la inscripció al RELI, així com la declaració de l’empresari 
que manifesti que les circumstàncies reflectides en la inscripció no han 
experimentat cap variació (MODEL 2). 
 
Si la documentació administrativa dels apartats 1 a 4 anteriors ja són al 
Consell Comarcal del Ripollès per una contractació anterior, el licitador 
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. 
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Els documents es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del 
Ripollès, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (C. Progrés, 22, 2a. planta, 
Ripoll-17500, tel 972 703211). 
 
Segon. Comunicar al senyor Xavier Comas i Moret, en representació de 
l’empresa CONSTRUO Construccions Generals, S.L. que, de no donar 
compliment al present requeriment en temps i forma, s’entendrà que ha 
retirat la seva oferta. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a tots els candidats presentats. 
 
 
6. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
6.1. 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 adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en la 
relació comptable de factures F/2018/03 de 15 de febrer de 2018, 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. 
 
 
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. 
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En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se 
sotmet a votació del Consell de Govern la urgència d’aquesta proposta i la 
ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia.  
 
Sotmesa la urgència de la proposta a votació, s’acorda per unanimitat dels 
membres assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia. 

 
7.1. MODIFICACIÓ DE L’APARTAT 1 DEL CAPÍTOL XIII DEL 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE INTEGREN EL 
CONTRACTE SUBSCRIT EN DATA 11 DE GENER DE 2018 AMB LA 
UTE RIPOLLÈS 
 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consell Comarcal del Ripollès i la UTE Ripollès, integrada per 
l’empresa URBASER, S.A.  i l’empresa VIGFA RESIUDS SLU, en data 11 
de gener de 2018 han subscrit 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, pel preu de 1.227.057,67 
€/any, resultant un import total de 1.349.763,44 €/any (UN MILIÓ TRES-
CENTS QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS 
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS), IVA inclòs, de conformitat amb 
el plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. No es 
preveu revisió de preus. 
  
Formen part integrant del contracte el Plec de clàusules econòmiques 
administratives i el Plec de condicions tècniques aprovades pel Consell de 
Govern de la corporació en sessió de data 13 de setembre de 2016, així com 
la proposició econòmica presentada per la UTE RIPOLLÈS adjudicatària 
d’aquest contracte (ANNEX 5 OFERTA ECONÒMICA, MILLORES I 
VEHICLES). 
 
2.- En relació a la planta de transferència, la clàusula 2.1 del plec de 
clàusules administratives preveu que constitueix objecte del contracte 
l’adequació i gestió de la planta de transferència i, si escau, la tramitació de 
l’autorització ambiental (Clàusula 2.1).  
 
L’apartat 2.Béns mobles a aportar per l’adjudicatari, del capítol XIV del 
Plec de condicions tècniques del contracte, preveu en l’epígraf J que 
l’adjudicatari haurà de fer l’obra civil necessària per adequar la planta de 
transferència que el Consell Comarcal posarà a la seva disposició. Aquesta 
obra civil consistirà a fer les rampes, accessos i pavimentacions que es 
considerin necessaris per a la correcta gestió de la planta de transferència, 
amb els corresponents murs de contenció, esculleres i paviments de formigó 
i asfalt. El preu d’aquesta obra és d’aproximadament 50.000 €. 
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Així mateix, l’oferta presentada, que també forma part integrant del 
contracte preveu que la UTE Ripollès s’ha compromès a fer les millores de 
l’obra civil i equipaments de la planta de transferència, que ascendeixen 
aproximadament 75.000 €  (clàusula 16.4.b, pàgina 51 de 56 de l’Annex 5), 
i a aportar 3 caixes tancades amb sostre mòbil  per emmagatzematge de 
residus a la planta de transferència (Clàusula 16.4.c, pàgina 51 de 56 de 
l’Annex 5). 
 
Pel que fa al Consell Comarcal, el contracte subscrit preveu que haurà de 
posar a disposició de l’adjudicatari la parcelꞏla núm. 2 del Polígon 
Industrial Nord, amb nau construïda, ubicada a Ripoll, per destinar-la a 
planta de transferència -Convenen sisè-.  
 
Concretament el Capítol XIII del  Plec de condicions tècniques que integren 
el contracte, a l’apartat 1. Aportacions del Consell Comarcal, preveu que el 
Consell Comarcal posarà a disposició del contractista una planta de 
transferència al municipi de Ripoll, que disposarà de la següent relació 
d’equips: 
 

 2 unitats de compactador estàtic 
 2 unitats de tremuja receptora de residus amb paravent 
 2 unitats de caixa tancada amb sostre mòbil per a 

emmagatzematge dels residus procedents del compactador 
estàtic 

 
3.- A fi de donar compliment a aquesta obligació contractual, en data 5 de 
desembre de 2017, el Consell de Govern aprova la tramitació de l’expedient 
de contractació del subministrament, muntatge i posada en marxa dels 
esmentats equips necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper i 
cartró i fracció resta del Ripollès, mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació. 
 
En data 21 de desembre de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini 
de 15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 242 
i en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte 
que els interessats presentin les seves proposicions. Durant el termini 
atorgat a l’efecte, no es va presentar cap oferta.  
 
4.- La cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i l’enginyer tècnic comarcal 
han emès l’informe tècnic de data 5 de febrer de 2018, que argumenta que 
el fet que el contracte quedés desert va originar que, des dels serveis tècnics 
s’iniciés un estudi de mercat a fi de verificar la causa que havia provocat 
que no s’hagués presentat cap oferta. Aquest estudi va permetre concloure 
el següent: 

 
A. El preu inicialment previst pels equips detallats estava per sota 

del mercat. 
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B. L’existència en el mercat d’equipaments diferents als inicialment 
previstos que, per un import lleugerament superior, milloren de 
manera important l’eficiència del funcionament de la planta de 
transferència. 

 
Aquest informe, que forma part integrant d’aquest acord, explica que s’ha 
disminuït el nombre d’equips a subministrar, però a canvi es complementen 
amb un transferidor mecànic de carro per a tres caixes de 30 m3, la qual 
cosa garanteix una eficiència funcional fins i tot superior.  
 
Aquest sistema augmenta considerablement el rendiment de la planta de 
transferència, ja que es poden moure els tres contenidors que estan sobre 
del carro de translació segons la fracció de residus que es vulgui 
emmagatzemar a la planta, sense necessitat que un camió ganxo hagi de 
moure els contenidors de 30 m3. Això redueix al mínim possible el 
moviment de contenidors amb el camió ganxo. Amb el disseny inicial de la 
planta de transferència únicament es podien emmagatzemar dos tipus de 
residus diferents sense necessitat del camió ganxo. També permet omplir 
parcialment els contenidors i realitzar els canvis de translació necessaris en 
funció de la fracció de residus a abocar a les caixes.  
 
El moviment es pot realitzar independentment de l’existència o no de 
contenidors, no és necessari que les plataformes estiguin ocupades, per 
realitzar les seqüències de translació, amb el que s’aconsegueix 
independitzar la planta de la circulació de camions. 
 
A més, l’informe conclou que disposar del carro de translació permet que la 
planta pugui funcionar independentment del camió ganxo destinat a 
transportar els residus recollits als gestors autoritzats, ja que es poden 
moure els tres contenidors que estan sobre del carro de translació segons la 
fracció de residus que es vulgui emmagatzemar a la planta, sense necessitat 
del camió ganxo. 

 
En definitiva, aquest Informe conclou la conveniència d’adquirir per la 
planta de transferència, els equips següents: 
 

  1 unitat de compactador estàtic 
 1 unitat de tremuja receptora de residus amb paravent 
 1 unitat de transferidor mecànic de carro per a tres 

contenidors amb cinc posicions 
 2 unitats de caixa tancada per a emmagatzematge dels 

residus procedents del compactador estàtic 
 
amb la qual cosa es millora l’eficiència funcional respecte la planta 
proposada inicialment: 

  2 unitats de compactadors estàtics 
 2 unitats de tremuja receptora de residus amb paravent 
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 2 unitats de caixa tancada amb sostre mòbil per a 
emmagatzematge dels residus procedents del compactador 
estàtic 

 
5.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 6 de febrer de 2018 va 
declarar desert l’esmentat procediment obert, va declarar la urgència de la 
tramitació d’un nou expedient de contractació i va aprovar els 
corresponents plecs que, de conformitat amb l’informe tècnic de data 5 de 
febrer de 2018, preveuen el subministrament de l’equipament de la planta 
de transferència següent: 

 1 unitat de compactador estàtic 
 1 unitat de tremuja receptora de residus amb paravent 
 1 unitat de transferidor mecànic de carro per a tres 

contenidors amb cinc posicions 
 2 unitats de caixa tancada per a emmagatzematge dels 

residus procedents del compactador estàtic 
 
En definitiva, el Consell Comarcal, d’acord amb els antecedents exposats i 
els informes tècnics emesos, ha instat un concurs per a l’adquisició d’un 
equipament diferent a l’inicialment previst en el contracte subscrit en data 
11 de gener de 2018. A l’entendre d’aquesta corporació, aquest equipament 
que, juntament amb la parcelꞏla i la nau, el Consell Comarcal posa a 
disposició de l’adjudicatària, millorarà l’eficiència en el funcionament de la 
planta de transferència i no només no suposarà cap mena de cost addicional 
al contractista, sinó que probablement el disminuirà. 
 
Es tracta estrictament d’una alteració de la quantitat d’equips que el 
Consell Comarcal posarà a disposició de l’adjudicatària per la planta de 
transferència, però no es modifica la prestació, ni se n’incrementa el cost, 
ni en cap cas s’addicionen prestacions complementàries. 
 
La modificació proposada en el nombre d’equips de la planta de 
transferència que el Consell Comarcal posa a disposició del contractista, no 
afecta al contingut essencial de la prestació objecte del contracte. No 
comporta un major cost per al contractista, de fet millora l’eficiència 
funcional de la planta de transferència. A més, el coneixement en el 
moment de la licitació de l’aportació per part del Consell Comarcal 
d’aquests equips, en cap cas hagués afectat el nombre de licitadors ni n’ha 
limitat la concurrència. 
 
Aquesta modificació no està prevista en el contracte, però en cap cas altera 
les condicions essencials de la licitació ni de l’adjudicació, sinó que es 
limita a introduir les variacions estrictament necessàries per respondre a la 
causa objectiva que la fa necessària. 
 
En definitiva, la modificació que es proposa es justifica en la necessitat 
d’ajustar la prestació contractada a especificacions tècniques que, en el 
moment de redactar-se els plecs reguladors de la contractació es 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

21 
 

desconeixien per part del seu equip redactor i, per tant, s’empara en la 
causa prevista a l’article 107.1.e) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP). 
 
Consta a l’expedient l’informe favorable de secretaria a la modificació 
proposada, 
 
 
Fonaments de dret: 
 
I.- L’article 210 del TRLCSP estableix que dins dels límits i amb subjecció 
als requisits i efectes assenyalats en aquesta llei, l’òrgan de contractació 
ostenta la prerrogativa, entre d’altres, de modificar els contractes 
administratius, per raó d’interès públic. 
 
L’article 105.1 del TRLCSP determina que els contractes del sector públic 
només es podran modificar quan així s’hagi previst en els plecs o en 
l’anunci de licitació o en els casos i amb els límits establerts en l’article 
107. Aquesta modificació no està prevista als plecs, per tant, resulta 
d’aplicació l’article 107 del TRLCSP. Aquest precepte estableix que les 
modificacions no previstes en els plecs o en l’anunci de licitació només 
podran efectuar-se quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna 
de les circumstàncies que es detallen en el propi article. 
 
Aquesta modificació concretament s’empara en la prevista en l’apartat e) de 
l’article 107.1, consistent en la necessitat d’ajustar la prestació contractada 
a especificacions tècniques que, en el moment de redactar-se els plecs 
reguladors de la contractació, es desconeixien per part del seu equip 
redactor. 
 
De conformitat amb l’apartat 2 de l’article 107, la modificació del contracte 
acordada no podrà alterar les condicions essencials de la licitació i 
adjudicació i s’haurà de limitar a introduir les variacions estrictament 
indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 
S’entenen per condicions essencials de la licitació i adjudicació els casos 
següents: 

a) Quan la modificació variï substancialment la funció i característiques 
essencials de la prestació inicialment contractada. 

b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el 
preu, tal i com aquesta relació va quedar definida por les condicions de 
l’adjudicació. 

c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una 
habilitació professional diferent de l’exigida per al contracte inicial o unes 
condicions de solvència substancialment diferents. 
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d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en 
menys, el 10 por cent del preu d’adjudicació del contracte; en el cas de 
modificacions successives, el conjunt d’elles no podrà superar aquest límit. 

e) En qualsevol altre cas en què pugui presumir-se que, d’haver sigut 
coneguda prèviament la modificació, haguessin concorregut al procediment 
d’adjudicació altres interessats, o que els licitadors que van prendre part en 
el mateix haguessin presentat ofertes substancialment diferents a les 
formulada. 

És evident que la modificació que es proposa no té el caràcter d’essencial. 

II.- L’article 211 del TRLCSP estableix que en els procediments per a 
l’adopció d’acords relatius a la interpretació, modificació i resolució del 
contracte, s’haurà de donar audiència al contractista. 
 
No és necessari l’informe de la Comissió jurídica Assessora perquè aquesta 
modificació no té cap tipus d’incidència econòmica en el contracte. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en aquests supòsits seran 
immediatament executius. 
 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat adopta els acords 
següents: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’apartat 1 del Capítol XIII, del  Plec de 
condicions tècniques que integren el contracte, que preveu que el Consell 
Comarcal posarà a disposició del contractista una planta de transferència al 
municipi de Ripoll, que disposarà de la següent relació d’equips: 
 

 2 unitats de compactador estàtic 
 2 unitats de tremuja receptora de residus amb paravent 
 2 unitats de caixa tancada amb sostre mòbil per a 

emmagatzematge dels residus procedents del compactador 
estàtic 

 
De tal manera que els equips que el Consell Comarcal aportarà són els 
següents: 

  1 unitat de compactador estàtic 
 1 unitat de tremuja receptora de residus amb paravent 
 1 unitat de transferidor mecànic de carro per a tres 

contenidors amb cinc posicions 
 2 unitats de caixa tancada per a emmagatzematge dels 

residus procedents del compactador estàtic 
 
Segon.- Atorgar a la UTE Ripollès, representada per la senyora Queralt 
Santandreu, el termini de 10 dies hàbils per formular les alꞏlegacions que 
consideri pertinents en relació a la modificació proposada. 
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Tercer.- La modificació proposada esdevindrà definitiva en cas que durant 
el termini d’audiència atorgat no es formuli cap alꞏlegació o objecció. 
Aquesta modificació es formalitzarà com a annex al contracte subscrit en 
data 11 de gener de 2018. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció als efectes d’emissió del 
corresponent informe i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat als efectes 
oportuns. 

 
 
 

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  30/01/2018 Reconeixement de serveis prestats d'un empleat de la 

corporació 

Decret de  06/02/2018 Resolució ajuts de menjador 17-18 AIMs denegats  
Decret de  06/02/2018 Esmena d'error material Ajuts menjador Fase-4a 
Decret de  06/02/2018 Resolució ajuts de menjador 17-18 AIM atorgat  
Decret de  07/02/2018 Aprovació definitiva nòmina de gener 
Decret de  12/02/2018 Decret admesos i excloso provisional procés selectiu auxiliar 

administratiu de l'àrea de medi ambient i sostenibilitat 

Decret de  12/02/2018 Designació de personal de la corporació per a formar part del 
Tribunal qualificador del procés de selecció d'un peó de 
manteniment de l'Ajuntament de Planoles 

Decret de  12/02/2018 Designació de personal de la corporació per a formar part de 
la Mesa de contractació de l'obra "Urbanització del carrer 
Doctor Trueta" de l'ajuntament de Planoles 

Decret de  13/02/2018 Decret admesos i exclosos provisional procés selectiu 
dinamitzador/a juvenil 

Decret de  13/02/2018 Decret aprovació Memòria Proposta d'integració de les Rutes 
de la Vall de Ribes a Itinerànnia 

Decret de  13/02/2018 Decret incoació contractació servei implantació i posada en 
funcionament sistema administració electrònica al CCR i 
consorcis adscrits. 

 
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  31/12/2017 Liquidació Ajuntament de Campdevànol costos Escola de 

Música 1r trimestre curs 2017-2018 

Resolució de  31/12/2017 Liquidació Ajuntament de Ribes de Freser costos Escola de 
Música 1r trimestre curs 2017-2018 

Resolució de  31/12/2017 Liquidació Ajuntament de Ripoll costos Escola de Música 1r 
trimestre curs 2017-2018 

Resolució de  31/12/2017 Liquidació Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses costos 
Escola de Música 1r trimestre curs 2017-2018 

Resolució de  02/01/2018 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna de UTE PSARU TER-
DARÓ 

Resolució de  08/01/2018 Resolució d'aprovació d'incentius de productivitat per a 
Joventut relativa al projecte "Gaudeix tot l'any" 2018 

Resolució de  31/01/2018 Incoació de l'expedient d'aprovació del projecte i de la 
tramitació de l'expedient de contractació de les obres de 
remodelació dels Jardins de la Torre de la Puda. 

Resolució de  02/02/2018 Resolució d'incoació de tramitació de l'expedient per al 
pagament a tècniques de Joventut de l'incentiu de 
productivitat primera sortida "Gaudeix tot l'any 2018" 

Resolució de  06/02/2018 Incoació per urgència de la tramitació de l’expedient de 
contractació mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte subministrament, 
muntatge i posada en marxa dels equips necessaris per la 
planta de transferència d’envasos, paper i cartró i fracció 
resta del Ripollès. 

Resolució de  08/02/2018 Contracte menor del servei de manteniment i senyalització 
del Bloc 1 de la xarxa de senders Itinerànna al Ripollès 
categoritzats com a prioritats 2-3, anualitat 2018 

Resolució de  08/02/2018 Contracte menor del servei de manteniment i senyalització 
del Bloc 2 de la xarxa de senders Itinerànna al Ripollès 
categoritzats com a prioritats 2-3, anualitat 2018 

Resolució de  08/02/2018 Contracte menor del servei de manteniment i senyalització 
del Bloc 3 de la xarxa de senders Itinerànna al Ripollès 
categoritzats com a prioritats 2-3, anualitat 2018 

Resolució de  12/02/2018 Incoació del contracte menor de subministrament de 3 
ordinadors 

Resolució de  13/02/2018 Incoació contracte menor de serveis de marcatge i 
colꞏlocació senyals rutes Vall de Ribes que s'han d'intergrar a 
Itinerànnia 
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Resolució de  14/02/2018 Resolució d'acceptació de l'elaboració del DUPROCIM de 
Sant Pau de Segúries 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
10.1. INTERVENCIÓ DEL CONSELLER ENRIC GRÀCIA, PER 
INFORMAR DE LA CAMPANYA "LET'S CLEAN UP EUROPE 2018" 
I SOLꞏLICITAR LA PARTICIPACIÓ ACTIVA DELS MUNICIPIS DE 
LA COMARCA. 
 
El conseller senyor Enric Gràcia explica que l'objectiu de la campanya és 
conscienciar a la ciutadania de la quantitat de residus que llencem a la natura 
de manera incontrolada. Aquest any la campanya es portarà a terme dels dies 
11,12 i 13 de maig a tot Europa. Aquests darrers dos anys, de tot el Ripollès, 
només han participat en la campanya l'Ajuntament de Planoles i el Centre de 
Biodiversitat de Planoles. Aquest any 2018 creu que seria bo que la majoria 
d'ajuntaments de la comarca hi participessin activament i que les escoles 
respectives ho recolzessin i hi colꞏlaboressin. 
 
Farà una presentació al Consell d’Alcaldes. 
 
 
10.2. INTERVENCIÓ DEL VICEPRESIDENT QUART, SENYOR  
JOSEP COMA, PER PRESENTAR EL NOU WEB DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS. 
 
El senyor Josep Coma fa la presentació de la nova web del Consell 
Comarcal del Ripollès. www.ripolles.cat . Explica detalladament les 
principals novetats, incidint també en el tema de l’agenda comarcal que, a 
partir d’ara, hauran de complimentar els propis ajuntaments a través d’un 
codi d’accés. 
 
Entrarà en funcionament el dia 27 de març. 
 
10.3. El president explica els temes següents: 
 

- S’informarà oportunament de la liquidació. 
 

- L’alcalde d’Ogassa ha presentat un escrit justificant la precària 
situació de l’Ajuntament. S’ha tancat administrativament des del 
mes d’octubre. El president llegeix l’escrit. 
 
El deute anual és superior al pressupost anual. 
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Les subvencions ordinàries no les reben perquè no estan al corrent 
de pagament, tenen deutes amb la Seguretat Social i amb Hisenda. 

 
- Reunió FEDER: No es pot modificar el projecte i es planteja una 

reducció de la part comuna i després solꞏlicitar un nou programa 
FEDER. De la part comuna passaríem d’aproximadament 
1.300.000 € a uns 800.000 €. Després es formalitzaran els 
convenis. Què inclourà la part comuna? Personal, captació 
empresarial per turisme a la comarca (grans grups...), i una altra 
part més destinada als municipis, que s’ha d’acabar de definir. En 
el nou programa FEDER demanaríem noves actuacions, 
especialment per Sant Pau i Camprodon. 

 
- Univers Jove: Avui s’ha celebrat l’Univers Jove. Ha anat molt bé. 

Som el tercer Saló d’Ensenyament i Ocupació. Hi han passat 800 
joves. Hi ha hagut 50 estands. S’ha plantejat com el Consell 
Comarcal podem contribuir a l’ocupació.  

 
- Transport: S’han detectat demandes en matèria de transport. Es 

vol apostar en el tema del transport a la comarca. Es vol seguir el 
model del Berguedà. Es mantenen les artèries principals i la resta 
s’elimina i es preveu un servei de taxi a la demanda. El servei 
s’adapta a les necessitats reals de les persones. S’han reduït els 
costos brutalment. 

 
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 
 
 
 


