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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 02/2014 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 14 de gener de 2014 
Hora d’inici:  18:45 hores 
Hora d’acabament: 19:15 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
 • Sr. Marc Prat i Arrey 
 • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió extraordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Proposta d'acord d'incautació de la garantia definitiva de les obres del projecte 

d’instal·lació d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici Modest 
Sayós. 

2. Resolució del contracte de concessió de gestió del servei públic de recollida de gossos 
abandonats a la comarca del Ripollès. 

3. Aprovació de la tramitació de l’expedient i del plec de clàusules administratives i 
tècniques que regulen la contractació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. 

 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
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1. PROPOSTA D'ACORD D'INCAUTACIÓ DE LA GARANTIA DEF INITIVA DE 
LES OBRES DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA SALA DE  CALDERES DE 
BIOMASSA I LA CORRESPONENT SITJA A L’EDIFICI MODEST  SAYÓS 
 
Relació de fets: 
 
1. En data 19 de desembre de 2013, es va notificar, via burofax amb certificació del 
contingut, a l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, l'acord adoptat pel 
Consell de Govern en la seva sessió de data 16 de desembre de 2013, pel qual s'iniciava el 
procediment d'incautació total de la garantia definitiva corresponent al contracte d’obres del 
projecte d’instal·lació d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici 
Modest Sayós, per un import de 10.372,11 € (DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS 
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS),  necessària per garantir la conservació de les obres i el 
correcte funcionament de la caldera durant els períodes de garantia, amb el benentès que, un 
cop transcorreguts els períodes de garantia es procedirà al retorn de la quantitat no disposada. 
 
Aquest mateix acord ha estat notificat a l'empresa  asseguradora MAPFRE CAUCIÓN Y 
CRÉDITO, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. 
 
2. Dins del període d'al· legacions atorgat només ha presentat un escrit l'empresa COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, en data 23 de desembre de 2013, en el qual 
manifesta, fonamentalment, el següent: 
 

- Que sempre ha donat compliment al contracte. 
- Que l'acta de recepció de les obres va ser enviada al Consell Comarcal aquest estiu, 

degudament signada. 
- Que sempre ha donat compliment al contracte de manteniment.  
- Que el Consell Comarcal del Ripollès li deu 4.948,33 €. 
- Que la calefacció del Petit Avet no era responsabilitat seva. 
- Que no es pot fer efectiva la pòlissa d'assegurança i que, si aquesta corporació no 

contesta en el termini de 10 dies, posaran una conciliació judicial. 
 
Les al·legacions presentades han de ser desestimades, pels motius que s'exposen a 
continuació: 
 
L'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA no ha donat sempre compliment 
al contracte, com ho demostra el fet que aquesta corporació li va imposar una sanció pel 
retard en l'execució de les obres per un import de 5.796,27 €, mitjançant acord adoptat pel 
Consell de Govern en la seva sessió de data 5 de juny de 2012. Contra aquest acord, 
l'adjudicatària no hi va interposar recurs. 
 
No és cert que l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA hagi enviat l'acta 
de recepció de les obres degudament signada, ja que mai ha tingut entrada en aquesta 
corporació. L'adjudicatària no acredita aquest fet quan és a ella que li correspon de provar 
aquesta tramesa, ja que és del tot inversemblant que una empresa de la seva envergadura hagi 
enviat cap document d'aquestes característiques sense avís de recepció. 
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En tot cas, aquesta manifestació és del tot intranscendent per aquesta corporació, ja que des 
de la data 10 de desembre de 2012 en quès es va emetre el certificat final d'obres i l'acta de 
recepció de les obres, com que el contractista no ha fet cap objecció sobre el contingut de 
l'acta ni sobre la possessió de les obres, aquesta corporació entén que ha començat a córrer el 
termini de garantia i el Consell Comarcal del Ripollès dóna per rebuda l'obra. 
 
És evident que l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA no ha donat mai 
compliment al contracte de manteniment, la qual cosa ha motivat que en data 4 de novembre 
de 2013, el tècnic director de l'obra emetés un informe en el qual es detecten defectes de 
manteniment i conclou que per tal de garantir el funcionament de la caldera s'ha de canviar 
amb caràcter immediat el servomotor de la vàlvula 3, que està avariat i efectuar el 
manteniment de la caldera. El manteniment de l'obra és una obligació imputable a l'empresa 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, que no s'ha dut a terme.  
 
No només això, sinó que l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA en cap 
cas ha demostrat el contrari. 
 
La manifestació relativa al fet que la calefacció del Petit Avet no és cosa seva és del tot 
intranscendent, ja que la caldera de biomassa instal·lada per l'empresa COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, és la que subministra energia a aquesta llar 
d'infants. 
 
Pel que fa a l'import pendent, aquesta corporació ha procedit al seu pagament en el moment 
que s'ha tingut la disponibilitat econòmica pertinent. 
 
Finalment, pel que fa a la interposició d'una possible conciliació judicial, aquesta corporació 
només pot manifestar que l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA pot 
interposar totes aquelles actuacions judicials i/o administratives que consideri convenients en 
defensa dels seus interessos. 
 
En definitiva, les al·legacions formulades per l'empresa COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA constitueixen simples manifestacions que no es sustenten en cap tipus de 
prova i, no només això, sinó que algunes d'elles fins i tot contravenen la realitat. 
 
3. El manteniment de la caldera no només és una obligació contractual, sinó que és 
imprescindible per garantir el bon funcionament de la instal·lació. No es pot oblidar que la 
caldera dóna servei a l’edifici Modest Sayós on s'hi ubiquen activitats docents que tenen el 
caràcter de serveis públics. 
 
Ha transcorregut més d'un any sense que el contractista es fes càrrec del manteniment de 
l'obra, aquesta corporació ha intentat contactar amb el contractista de manera infructuosa en 
nombroses ocasions. 
 
En conseqüència, esdevé necessari procedir a l’execució de la garantia definitiva constituïda, 
mitjançant pòlissa d'assegurança de caució, per COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 
SA, contractista, adjudicatari del contracte d’obres del projecte d’instal·lació d’una sala de 
calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici Modest Sayós, per un import total de 
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10.372,11 € (DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS).  
 
4. D'acord amb els pressupostos que consten a l'expedient, la subsanació de les mancances 
detectades té el cost provisional següent. 
 

• Subministrament de servomotor: 602,42 €, més 126,51 € corresponent al 21% d’ IVA, 
resultant un import total de 728,93 € IVA inclòs. 

 
• Contracte de manteniment anual de la caldera: 973,00 €, més 204,33 € corresponent al 

21% d’ IVA, resultant un import total de 1.177,33 € IVA inclòs, per 5 anys de 
manteniment gratuït als quals el contractista està obligat, resulta un import de 
5.886,65 € IVA inclòs. (que podrà variar en funció de l'IPC) 

 
Resultant, a data d'avui,  un import total provisional de 6.615,58 € (SIS MIL SIS-CENTS 
QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS), IVA inclò s. No obstant això, 
esdevé impossible determinar les possibles reparacions i/o problemes de funcionament que 
pugui patir la instal·lació durant els períodes de garantia i el cost que això comportarà. 
 
 
Fonaments de dret. 
 
I.  De conformitat amb allò que disposa l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera del 
Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), els contractes administratius adjudicats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del mateix text normatiu, es regiran, pel que fa als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva duració i règim de pròrrogues, per la 
normativa anterior. En el cas que ens ocupa resulta d'aplicació la Llei 30/2007, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). 
 
II.  L'article 218.3 de la LCSP estableix que el termini de garantia s'haurà de fixar en el plec 
de condicions i no podrà ser inferior a un any. En el cas que ens ocupa el contractista es va 
obligar en la seva oferta  a atorgar un termini de garantia de 3 anys i un manteniment gratuït 
de 5 anys, sent l'ampliació de la garantia un criteri decisiu per a l'adjudicació del contracte. 
 
III.  L'article 167 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)  s'estableix el 
següent: 
 

1. Durant el termini de garantia el contractista cuidarà de la conservació i policia de les 
obres d'acord amb allò previst als plecs i a les instruccions que doni el director de l'obra. 
 
2. Si descuidés la conservació i donés lloc a que perillés l'obra s'executaria per 
l'administració i a càrrec del contractista els treballs necessaris per evitar el dany. 

 
IV.  De conformitat a l'article 88.b) de la LCSP, la garantia definitiva respon de l'execució 
correcta de les prestacions establertes en el contracte, de les despeses originades a 
l'administració per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions, i 
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dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l'execució del contracte o pel seu 
incompliment quan no escaigui resoldre'l.  
 
En el cas que ens ocupa no es pot produir la resolució del contracte atès que aquest ha 
finalitzat en quant a la seva execució, en canvi persisteixen les obligacions del contractista de 
fer-se càrrec de la subsanació de les carències detectades fins que no finalitzi el termini de 
garantia establert en el contracte de conformitat amb la seva oferta que correspon al dia 10-
12-2015 pel que fa al termini de garantia, i al dia 10-12-2017 per al manteniment gratuït.  
 
V. Vistes les al·legacions presentades dins del tràmit d'audiència, les quals són desestimades. 
 
VI. D’acord amb el que estableix l’article 101 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per fer efectiva 
la garantia, l’Administració contractant té preferència sobre qualsevol altre creditor, sigui 
quina sigui la seva naturalesa i el títol del que derivi el seu crèdit. 
 
Quan la garantia no sigui suficient per cobrir les responsabilitats a les que està destinada, 
l’Administració ha de procedir al cobrament de la diferència mitjançant el procediment 
administratiu de constrenyiment, d’acord amb el que estableixen les normes de recaptació.  
 
De conformitat amb l’article 63 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, la 
Caixa General de Dipòsits, o la caixa o establiment públic equivalent de la comunitat 
autònoma o entitat Local, executarà les garanties a instància de l’òrgan de contractació 
d’acord amb els procediments establerts en la seva normativa reguladora. 
 
VII.  L'òrgan competent de contractació és el Consell de Govern per delegació de la 
Presidència en virtut del decret de 12 de gener de 2012, i publicat al BOP de Girona número 
20 de 30-01-2012. 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’empresa COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA en el seu escrit de data  23 de desembre de 2013, 
n/RE: 257, en base als fonaments exposats en el present acord. 
 
Segon. INCAUTAR l'import total de la garantia definitiva corresponent al contracte d’obres 
del projecte d’instal·lació d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici 
Modest Sayós, per un import de 10.372,11 € (DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS 
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS),  necessària per garantir la conservació de les obres i el 
correcte funcionament de la caldera durant els períodes de garantia, amb el benentès que, un 
cop transcorreguts els períodes de garantia es procedirà al retorn de la quantitat no disposada. 
 
Tercer. REQUERIR a l'empresa asseguradora MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. , l'execució de 
la  pòlissa d'assegurança de caució núm. 9400600575000, per un import de 10.372,11 € 
(DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNT IMS).  
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L'import s'ha d'ingressar en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció d'aquesta 
notificació, en el compte bancari següent 2100.5000.51.0200039130 
 
Quart. NOTIFICAR aquest acord a l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 
SA, als efectes oportuns. 
 
Cinquè. REQUERIR a l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, que 
amb caràcter immediat i en un termini no superior als 5 dies hàbils, presenti a la Secretaria 
del  Consell Comarcal del Ripollès, l'original de l'acta de recepció degudament signada i 
segellada. 
 
Sisè. COMUNICAR aquest acord a la Intervenció per a què procedeixi a la incautació de 
l'esmentada garantia. 
 
 
2. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS A LA COMAR CA DEL 
RIPOLLÈS 
 
FETS:  
 
1. En data de 25 de maig de 2010, es va subscriure el contracte de concessió de gestió de 
servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l'empresa Residència Canina Can Pujol, SC. 
 
2. En data de 3 d'octubre de 2013, n/RE:2175, el senyor Joan Pujol Povedano, en 
representació de la Residència Canina Can Pujol, SC, ha presentat un escrit en el qual 
manifesta la seva voluntat de deixar de prestar els serveis contractats. 
 
3. El contracte estableix un termini de vigència de cinc anys, prorrogables, anualment, per 
cinc anys més. L'inici del contracte computa des del dia 24 de setembre de 2010, data en la 
qual es van recepcionar les obres d'arranjament del camí d'accés al Refugi d'Animals del 
Ripollès, que el contractista es va comprometre a executar  la seva oferta, amb caràcter previ 
a la prestació del servei. 
 
4. La renúncia al contracte presentada pel concessionari, constitueix un incompliment del 
termini contractual inicial, la responsabilitat del qual és únicament imputable a l'adjudicatari. 
 
Per respondre del compliment del contracte, l'adjudicatari va constituir, a favor del Consell 
Comarcal, una fiança en metàl·lic per import de 1.311,21 €. 
 
5. El concessionari va oferir com a millora contractual la disposició gratuïta d'instal·lacions 
addicionals habilitades per l'objecte del servei. 
 
En el cas que el nou contractista no faciliti gratuïtament instal·lacions addicionals habilitades 
per a l'objecte del servei i aquestes esdevinguin necessàries per superar-se l'ocupació màxima 
permesa del Refugi, la Residència Canina Can Pujol, SC haurà d'indemnitzar els danys i 
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perjudicis que es puguin originar. Aquesta obligació es manté fins a la data de finalització del 
termini contractual, el 24 de setembre de 2015. 
 
6. Finalment, amb caràcter previ a l'inici de la prestació del servei per part del nou 
adjudicatari, s'haurà d'aixecar acta de l'estat de les instal·lacions i del camí d'accés, de 
lliurament dels béns adscrits al servei i de tancament dels llibres de registres, llibre 
d'eutanàsies i carnets sanitaris actualitzats. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.  D'acord amb allò que estableix l'article 223 f) del Text refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP) és una causa de resolució del contracte 
l'incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els plecs 
o en el contracte. En el cas que ens ocupa el contractista no respecta el termini contractual 
fixat en els plecs de contractació i en el contracte.  
 
II.  L'article 225.3 TRLCSP estableix que quan el contracte es resolgui per incompliment 
culpable del contractista, aquest ha d'indemnitzar l'Administració pels danys i perjudicis 
ocasionats. La indemnització s'ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si 
s'escau, s'hagi constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista pel que fa a l'import que excedeixi de la garantia confiscada. 
 
III.  D'acord amb allò que disposa l'article 235 a) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis 
(ROAS) i el que disposa l'article 225 del TRLCSP, quant als efectes de la resolució dels 
contractes, l'empresa Residència Canina Can Pujol, SC queda obligada a continuar prestant el 
servei amb la mateixa retribució pactada en el contracte subscrit en data de 25 de maig de 
2010, fins que es formalitzi el nou contracte. 
 
IV. D'acord amb allò que estableix l'article 100 c) del TRLCSP la garantia dipositada respon 
de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d'acord amb el 
que estigui establert en el contracte o en el TRLCSP. 
 
V. D'acord amb el que estableix l'article 283 del TRLCSP un cop finalitzat el contracte el 
servei reverteix a l'Administració, i el contractista ha de lliurar les obres,  instal·lacions i béns 
a què estigui obligat, d'acord amb el contracte i en l'estat de conservació i funcionament 
adequats.  
 
VI.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per a la interpretació, 
modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al contractista. 
 
VII.  L’òrgan competent per aprovar la resolució és el Consell de Govern per delegació del 
Ple en sessió celebrada en data de 19 de juliol de 2011 i publicat al BOP núm. 144 de Girona, 
de 29-07-2011. 
 
VIII.  S'haurà de donar compte de la resolució del contracte en la propera sessió de Consell 
d'Alcaldes que se celebri. 
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D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat acorda:  
 
Primer. ACCEPTAR la renúncia presentada en data 3 d'octubre de 2013, n/RE:2175, per 
l'empresa Residència Canina Can Pujol, SC, sota la condició que el contractista ha de 
continuar prestant el servei fins que no es formalitzi el nou contracte amb la mateixa 
retribució pactada en el contracte subscrit en data de 25 de maig de 2010. 
Segon. INICIAR el procediment de resolució del contracte de concessió de gestió de servei 
públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, formalitzat en data 25 de 
maig de 2010, entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa Residència Canina Can 
Pujol, SC. 
 
Tercer. INCAUTAR provisionalment la garantia definitiva prestada per la Residència Canina 
Can Pujol, SC, per respondre dels possibles perjudicis que es puguin  causar al Consell 
Comarcal del Ripollès, a causa de la resolució anticipada del contracte.  
 
En data 24 de setembre de 2015 finalitzarà el termini contractual i, si en aquell moment no 
existeixen responsabilitats que s'hagin de fer efectives sobre la garantia, es procedirà al seu 
retorn, previ informe favorable de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal. 
 
Quart. El contractista ha de lliurar les obres, les  instal·lacions, el camí i els béns a què estigui 
obligat d'acord amb el contracte i en l'estat de conservació i funcionament adequats 
(instal·lacions i camí . La Residència Canina Can Pujol, SC lliurarà al Consell Comarcal del 
Ripollès els béns, adscrits al servei, següents: 
- Vehicle destinat a la recollida de gossos abandonats. Marca Nissan, model NV200 i 
matrícula   5156 GWM 
- 1 lector microxip RF 4000 
 
Així mateix, haurà d'acreditar el següent: 
 
- Assegurança furgoneta en vigor 
- Assegurança responsabilitat civil en vigor 
- Llibres de registres, llibre d'eutanàsies i carnets sanitaris actualitzat 
- Pàgina web actualitzada 
 
Cinquè. ATORGAR a l’empresa Residència Canina Can Pujol, SC 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. 
 
Sisè. COMUNICAR aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, a l’efecte oportú i a l'Associació d'Animals Vida Digna, en la seva qualitat 
d'interessada en aquest expedient. 
 
Setè. Donar compte d'aquesta resolució en el proper Consell d’Alcaldes que se celebri. 
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3. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGULEN L A 
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVER SOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE G OSSOS 
ABANDONATS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
El servei de recollida de gossos abandonats és un servei que correspon als municipis o a les 
entitats supramunicipals segons l’article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
 
La competència s'exerceix en el marc d'allò que disposa l’article 26 Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, Text refós de la Llei  sobre l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen la contractació mitjançant 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del servei de recollida de gossos 
abandonats a la comarca del Ripollès; 
 
Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i l'informe d'Intervenció que 
acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la partida 2014.3.169.22799.14 que 
consten a l'expedient; 
 
Atès que per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i resolució de 
l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de clàusules i de la 
despesa corresponent, sense major demora que la que imposa la tramitació de l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut dels acords de Ple de data 
19 de juliol de 2011 i publicades al BOP de Girona número 144 de data 29-07-2011; 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació 
per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del contracte del servei de recollida 
de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. L'adjudicació d'aquest contracte resta 
supeditada a la finalització de l'expedient de resolució del contracte vigent. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques del procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació del contracte del servei de recollida de gossos 
abandonats a la comarca del Ripollès. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 27.859,88 €/any, més 5.850,58 corresponent al 21 % d’IVA, 
i que resulta un import total de 33.710,46 €/any (TRENTA-TRES MIL SET-CENTS DEU 
EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent, supeditat a l’informe favorable d’Intervenció. 
 
Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el pressupost 
de les properes anualitats previstes en el contracte, per fer front a la resta del contracte. 
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Cinquè. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació mitjançant 
anuncis de licitació en el BOP de Girona, i al tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 
20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació al BOP de Girona. També es 
publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal del Ripollès 
www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del contractant. 
 
Sisè. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Consell d’Alcaldes que se celebri. 
 
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 
 
 
 
 
         Miquel Rovira i Comas 


