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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 02/2017 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 17 de gener de 2017 
Hora d’inici: 19:10 hores 
Hora d’acabament: 19:50 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:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del Protocol d’actuació de l’intercanvi de joves en el marc del 

projecte ERASMUS + 2017. 
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès, en el 
marc del programa treball i formació de persones demandants d’ocupació, 
anualitat 2016. 

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses i el Consell Comarcal del Ripollès i, per a la donació de 
cartells. 

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
5.1 Ratificar decret d’aprovació de factures de 28 de desembre de 2016. 
5.2 Ratificar decret d’aprovació de factures de 30 de desembre de 2016. 
5.3 Ratificar decret d’aprovació de factures de 31 de desembre de 2016. 

6. Mocions d’urgència: 
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6.1 Proposta d’acord per declarar desert el procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació 
ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, 
excepte el municipi de Camprodon. 

 
Control de l’Acció de Govern 

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

 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de gener de 
2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE L’INTERCANVI DE 
JOVES EN EL MARC DEL PROJECTE ERASMUS + 2017 
 
Vista la minuta del protocol d’actuació de l’intercanvi de joves en el marc del 
projecte ERASMUS+2017, entre el Consell Comarcal del Ripollès, el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, la Communauté de Communes du Aspres i la 
Communauté de Communes du Conflent, per establir el marc de col·laboració i 
obligacions dels ens que el subscriuen, per a la preparació, execució, control, 
valoració i justificació del projecte d’intercanvi juvenil que es durà a terme a la 
comarca del Ripollès, entre el 24 i el  29 de juliol de 2017, en el marc de 
l’ERASMUS + 2017. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient,  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el protocol d’actuació de l’intercanvi de joves en el marc del 
projecte ERASMUS+2017, entre el Consell Comarcal del Ripollès, el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, la Communauté de Communes du Aspres i la 
Communauté de Communes du Conflent, el qual és del contingut literal següent: 
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“PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE L’INTERCANVI DE JOVES EN EL MARC DEL PROJECTE 
ERASMUS + 2017 
 
Communauté de Communes du Aspres, Communauté de Communes du Conflent, Consell Comarcal de 
la Garrotxa i Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Ripoll, ___ de ________ de 2017 
 
REUNITS 
 
Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, actuant en nom i representació 
d’aquesta corporació, domiciliada al carrer Progrés número 22, de Ripoll, Catalunya.  
 
Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de La Garrotxa, actuant en nom i representació 
d’aquesta corporació, domiciliada a l’avinguda Onze de Setembre, número 22, d’Olot, Catalunya.  
 
René Olive, president de Communauté de Communes du Aspres, actuant en nom i representació 
d’aquesta corporació, domiciliada a Bâtiment Multifonctions, Allée Hector Cap Delle Ayre, Thuir, 
França.   
 
I Jean Castex, president de la Communauté de Communes du Conflent, actuant en nom i representació 
d’aquesta corporació, domiciliada a  Route de Ria, Prades, França.  
 
ANTECEDENTS 
 
Durant el 2016, s’ha portat a terme a Prada, França, el primer intercanvi de les corporacions 
subscrivents, en el marc del projecte Erasmus +. Aquest projecte es va sol∙licitar  per part de la 
Communauté de Communes du Conflent, qui es va comprometre a realitzar les tasques de planificació, 
coordinació, execució i justificació.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès es compromet a sol∙licitar la subvenció de l’Erasmus + corresponent 
al 2017, i a dur a terme la seva planificació, coordinació, execució i justificació.  
 
Aquest protocol constitueix una eina de treball conjunt, que estableix el marc de col∙laboració entre les 
corporacions que el subscriuen, amb la voluntat de garantir l’èxit del projecte. 
 
En conseqüència, les parts ES COMPROMETEN: 
 
I. – PROJECTE D’INTERCANVI DE JOVES 
 

L’objecte d’aquest document és establir el marc de col∙laboració i obligacions dels ens que el 
subscriuen, per a la preparació, execució, control, valoració i justificació del projecte d’intercanvi 
juvenil que es durà a terme a la comarca del Ripollès, entre el 24 i el  29 de juliol de 2017, en el 
marc de l’ERASMUS + 2017. 

 
II .- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 

1. El Consell Comarcal del Ripollès designarà un/a tècnic/a coordinador/a, que s’encarregarà de 
convocar les sessions de la taula de treball per a la planificació del projecte, el seguiment i el 
control de la seva execució i posterior avaluació. 

 
2. Cada ens participant designarà un tècnic o tècnica referent per al projecte. Aquests 

professionals formaran part de la taula de treball a la que es fa referència en l’apartat 1 i es 
dedicaran de forma continuada, des del novembre del 2016 fins el setembre del 2017, a les 
accions que s’emmarquin dins del projecte de referència, sota la direcció del tècnic/a 
coordinador/a designat pel Consell Comarcal del Ripollès.  
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3. El tècnic o tècnica de referència de cada ens, a fi d’assegurar l’èxit de l’intercanvi,  mantindrà 
una comunicació àgil i fluïda amb la resta dels tècnics/es designats, i haurà de donar resposta 
amb la major brevetat possible a les actuacions que es proposin. 

 
4. Cada ens haurà de facilitar els monitors i monitores de lleure o equivalent que realitzaran 

l’intercanvi, els quals hauran de tenir dedicació exclusiva a l’activitat durant la seva durada 
(entre el 24 i el 29 de juliol de 2017).  Hi haurà d’haver, com a mínim dos monitors/es de 
lleure o equivalent per grup - partner durant la setmana d’execució del projecte. 

 
5. Cada ens local haurà de participar en l’intercanvi amb 8 joves. S’hauran d’acordar entre tots 

els subscrivents els criteris de selecció dels joves, que seran els mateixos, per a tots els quatre 
partners.  

 
6. Com a màxim en data 8 de maig de 2017, cada ens participant haurà de facilitar al Consell 

Comarcal del Ripollès els noms i cognoms, data de naixement, adreça i número identificatiu 
(DNI o carte d'identité Française), de cada jove participant. 

 
7. En el cas que a l’intercanvi no hi participin els 8 joves que es requereixen per cada ens, les 

despeses que generarà aquesta manca de participació, seran assumida per l’administració que 
hagi incomplert el compromís.   

 
8. En finalitzar l’actuació, el Consell Comarcal del Ripollès convocarà a tots els tècnics/es 

designats per elaborar la memòria del projecte i incorporar les esmenes, millores i/o 
modificacions que siguin necessàries.   

 
III.- VIGÈNCIA  
 
Aquest protocol iniciarà la seva vigència a la data de la seva formalització i durarà fins que el Consell 
Comarcal del Ripollès hagi justificat l’execució del projecte i, en tot cas, fins el dia 31 de desembre de 
2017. 
 
IV.- RESCISSIÓ  
 
Són causes de rescissió anticipada d’aquest protocol:  
 
a. La completa execució i justificació del projecte.  
b. L’incompliment manifest de qualsevol de les parts, de les obligacions que es deriven del protocol.  
c. La impossibilitat del compliment de les tasques de cada ens local.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa, a la 
Communauté de Communes du Aspres i a la Communauté de Communes du 
Conflent. 
 
Tercer. Facultar el president per a formalitzar els documents que siguin necessaris 
per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura del protocol. 
 
Quart. Donar compte d'aquest acord a l’àrea de Serveis a les Persones, als efectes 
oportuns. 
 
El president explica que es regula el marc d’acció i treball entre les administracions 
afectades, dins el Projecte Erasmus+ 2017. 
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3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS, EN EL MARC DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ, 
ANUALITAT 2016 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament 
del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès, en el marc del programa treball i 
formació de persones demandants d’ocupació, anualitat 2016; 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, en el marc del programa treball i formació de persones demandants 
d’ocupació, anualitat 2016, el qual  és del contingut literal següent:  
 
“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL 
RIPOLLÈS I CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN EL MARC DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ, ANUALITAT 2016 
 
Ripoll, _____________________ de 2017 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Josep Maria Farrés, president de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, 
actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en l’acord 
adoptat pel Consell de Govern, en la sessió amb data 16 de setembre de 2011, càrrec que continua 
vigent, i de l’altra, 

 
L’Il∙lustríssim Senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, actuant en 
nom i representació d’aquesta corporació, assistit per la senyora Marta Arxé i Llagostera, Secretària 
accidental del Consell Comarcal del Ripollès i degudament facultat per la signatura d’aquest conveni 
per acord del Consell de Govern en sessió celebrada en data ….. de gener de 2017 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a 
l’atorgament d’aquest conveni, i, 
 
MANIFESTEN: 
 
En data 1 de desembre 2016, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat la 
Resolució d’atorgament d’una subvenció a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per l’execució 
de les accions que es detallen tot seguit,  en el marc de la convocatòria que regula l’ORDRE  
TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de  
subvencions per al Programa Treball i Formació en les següents línies: 
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- Línia A: Treball i Formació adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o 
subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys.  

- Línia B: Treball i Formació adreçat a persones en atur beneficiàries de la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI) 

I s’obre la convocatòria per l’any 2016 per la concessió de subvencions per al Programa de Treball i 
Formació, modificada  per la resolució TSF/2566/2016, de 15 novembre:  
 
Línia A: Treball i Formació adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per 
desocupació preferentment majors de 45 anys.  
 
1.- Accions d’experiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral de les persones participants 
mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social, a través del projecte 
“d’auxiliars administratius”. Aquest projecte preveu la contractació de 5 auxiliars administratius, a 
jornada completa, durant 6 mesos i 1 auxiliar administratiu a jornada completa durant 12 mesos.  
 
2.- Accions formatives, adreçades a potenciar l’ocupació transversal a través del desenvolupament d’un 
programa formatiu format per dos mòduls adreçat a potenciar les competències transversals per part 
de les persones participants en les accions d’experiència laboral. Les accions s’impartiran a les 
persones que es seleccionin per participar en el programa, prèvia proposta i aprovació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, del programa formatiu, de l’entitat que les impartirà i de les dates que es 
durà a terme.  
 
3.- Accions de coordinació i prospecció d’empreses, adreçades a facilitar la gestió del Programa 
Treball i Formació i donar suport als processos ocupacionals que desenvolupen les persones 
participants al llarg del Programa, a través de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès destinarà 
personal propi de l’entitat per gestionar,  coordinar, acompanyar als participants durant el procés i 
durada de la contractació, amb l’objectiu de promoure la reinserció laboral a 6 persones de la 
comarca del Ripollès.  
 
D'acord amb la base 5.1.1 paràgraf 5è de l’Ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, les 
entitats beneficiàries previstes a la base 2a) hauran de formalitzar un conveni amb els Ajuntaments i/o 
ens públics  en els quals es realitzin els treballs on, obligatòriament, l'entitat beneficiària s'obligarà a 
fer-se càrrec de tota la formació i/o vigilància dels riscos laborals d'aplicació. 
 
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, ambdues parts formalitzen aquest conveni de 
col∙laboració amb subjecció a les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera. Objecte  
 
Aquest conveni entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès té 
per objecte establir les condicions de col∙laboració entre ambdues parts per a la realització de 
l’actuació d’experiència laboral:   “Auxiliars administratius” 
 
Segona. Condicions de les persones participants a contractar 
 
Les persones a contractar han d’estar inscrites en l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació 
no ocupats, segons estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’execució 
del Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament majors de 45 anys,  que hagin 
exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, d’acord amb l’ordre TSF/296/2016, de 2 de 
novembre.  
 
Tercera. Obligacions de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès  
 
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès  es compromet a: 
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a) Seleccionar, per a cada lloc de treball sol∙licitat per l’entitat pública, el/la participant del 
Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament majors de 45 anys que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi,  que més s’adeqüi d’acord amb els 
aprenentatges formatius programats i les característiques del lloc de treball ofert per l’entitat 
pública. 

b) Comprovar prèviament a la signatura del contracte de treball, que el/la participant reuneix la 
condició d’estar inscrit/a a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació no ocupat/da. 

c) Contractar un/a auxiliar administratiu/va i adscriure’l/la al Consell Comarcal del Ripollès per 
a desenvolupar les tasques pròpies de la seva categoria professional per una durada de sis 
mesos i una jornada laboral del 100%, amb la categoria laboral, el grup de cotització i el 
salari estipulat en la Resolució d’atorgament de subvenció. L’Agència de Desenvolupament 
del Ripollès serà responsable d’administrar els drets i els deures del/de la treballador/a, 
prèvia comunicació i acord amb el Consell Comarcal del Ripollès. 

d) Realitzar les accions formatives adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones participants a les accions d’experiència laboral i 
d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció. Les accions formatives es 
desenvoluparan dins la jornada laboral. 

e) Responsabilitzar-se de la formació i/o vigilància dels riscos laborals d’aplicació al lloc de 
treball. 

f) Comunicar per escrit al Consell Comarcal del Ripollès la data del cobrament de l’import de la 
subvenció per a la contractació del personal, en el termini màxim dels deu dies hàbils següents 
a aquesta data. 

 
Quarta. Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  
 

El Consell Comarcal del Ripollès  es compromet a: 
 
a) Pagar l’import de 6.086,28 €,  corresponent al cost de la contractació d’un/a auxiliar 

administratiu/va, amb càrrec a la quota anual que el Consell Comarcal del Ripollès paga a 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, partida 2017.30.943.46700, i que es regularitzarà 
tan bon punt l’Agència de Desenvolupament del Ripollès percebi la subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.    

b) Regularitzar els imports corresponents als costos de  contractació,  en el cas que es produeixin 
desviacions.  

c) Acollir en la seva seu per a la pràctica laboral a un/a auxiliar administratiu/va contractat/da 
per l’Agència de Desenvolupament el Ripollès, per una durada determinada de 6 mesos 
(29.12.16 al 28.6.17). 

d) Fer l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les 
tasques encomanades, així com dels equips de protecció individual (si és el cas). 

e) Aportar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès la documentació i la justificació que 
reclami als efectes de justificar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

f) Comunicar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès totes les incidències que es 
produeixin durant el període de contractació de l'auxiliar administratiu/va adscrit al Consell 
Comarcal del Ripollès. 

g) Assumir el cost pertinent a la indemnització, per finalització del contracte laboral abans del 
període establert de la durada del contracte.   

 
Cinquena: Resolució i extinció del conveni 
 
Són causes de resolució del conveni: 

- El comú acord de les parts. 
- La impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats previstes en el conveni. 
- L'incompliment d’alguna clàusula establerta en el conveni. Aquest incompliment facultarà la 

part contrària a reclamar els danys i perjudicis que s'hagin ocasionat com a conseqüència de 
l'incompliment. 

- La denúncia anticipada del conveni, que haurà de ser comunicada de forma fefaent a l’altra 
part. En aquest supòsit l’altra part podrà reclamar danys i perjudicis. 

- Qualsevol altra causa contemplada legalment. 
 
Sisena: Vigència  
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Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència 
fins a la finalització de tot el procés d’execució i justificació del Programa de Treball i Formació.   
 
Setena: Naturalesa jurídica 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, i, en conseqüència, a manca d'acord entre les 
parts, la resolució de qualsevol divergència en la seva interpretació o en l'aplicació de les seves 
clàusules serà competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc 
i en la data indicats en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’àrea de Recursos Humans, juntament 
amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
El president explica que va semblar oportú sol·licitar un auxiliar administratiu 
durant 6 mesos. La persona ja està incorporada. És una senyora de Campdevànol i 
està funcionant molt bé. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, PER A LA DONACIÓ DE 
CARTELLS 
 
El director de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, en data 11 de gener de 2017, ha emès 
un informe que proposa al Consell Comarcal del Ripollès l’acceptació del fons 
documental de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, corresponent a la 
“Col·lecció de cartell efímers. Sant Joan de les Abadesses”  pel seu valor històric, 
informatiu, cultural i per la investigació.  
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses, per a la donació del fons documental de 527 cartells 
de Sant Joan de les Abadesses, que daten de l’any 1984 al 2013, a fi que sigui 
dipositat a l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció. 
 
Atesa la delegació al Consell de Govern de totes aquelles matèries que són 
de competència plenària i que de conformitat amb la legislació siguin 
delegables, i no hagin estat expressament delegades a qualsevol altre òrgan, 
acordada pel Ple en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, i 
publicada al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
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El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, per a la donació de cartells, el qual  
és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES 

ABADESSES I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, PER A LA DONACIÓ DE 

CARTELLS 
LA  

Sant Joan de les Abadesses, ....... de ........... de 2017 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, l'Il∙lm. senyor Ramon Roqué i Riu, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, qui 
actua en nom i representació de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses 
(Plaça Major, 3, de Sant Joan de les Abadesses), davant de la secretària de l’Ajuntament, la 
senyora Raquel Costa Iglesias 
 
I de l’altra, l'Il∙lm. senyor Joan Manso i Bosoms, en la seva condició de president del 
Consell Comarcal del Ripollès, qui actua en nom i representació d’aquesta corporació, 
facultat expressament per aquest acte, de conformitat amb les facultats de representació que 
li atorga l'article 13.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei del organització comarcal de Catalunya, davant de la secretària 
accidental de la Corporació, la senyora Marta Arxé i Llagostera. 
 
Ambdós es reconeixen la capacitat legal necessària per subscriure aquest conveni i 
 
EXPOSEN: 
 
I.- Els informes presentats per l’arxiver municipal de Sant Joan de les Abadesses, senyor 
Jordi Roca, determinen que, pel seu valor informatiu i cultural, d'interès per a la 
col∙lectivitat, la donació al Consell Comarcal del Ripollès de 527 cartells que anuncien 
actes realitzats a Sant Joan de els Abadesses, a fi que siguin dipositats a l’Arxiu Comarcal 
del Ripollès. 
 
Es tracta d'un conjunt de 527 cartells entre període d’anys 1984 al 2013, en format paper i 
que estan relacionats en el document annex. 
 
II.- De conformitat amb la Llei 10/2001 d'arxius i gestió de documents, la gestió dels arxius 
comarcals correspon als consells comarcals.  
 
III.- El director de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, senyor Josep Ribas i Solà, atès el valor 
informatiu i cultural d'aquests documents, recomana al Consell Comarcal que accepti 
aquesta donació, per al seu dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 
 
PACTES: 
 
Primer.- L’Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses fa donació al Consell 
Comarcal del Ripollès, a títol gratuït, dels 527 cartells descrits a la part expositiva i 
detallats en el document annex que forma part integrant d'aquest conveni, a fi que siguin 
dipositats a l'Arxiu Comarcal del Ripollès. L’Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les 
Abadesses cedeix alhora els drets d’explotació de la documentació objecte de donació, a fi 
de a facilitar-ne el seu tractament i la seva difusió. 
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Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès dipositarà aquests 527 cartells a l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès, qui n'assumirà la custòdia, les despeses de conservació i, si s’escau, 
les de restauració. 
 
Tercer.- L’Arxiu Comarcal del Ripollès efectuarà una descripció de la documentació objecte 
de donació i dipòsit, que faciliti la seva identificació i la seva localització i incorporarà tots 
els cartells dins del conjunt de documents amb el títol «Col∙lecció de cartells. Efímers. Sant 
Joan de les Abadesses», que ja té creat. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest Acord per duplicat i a un sol efecte 
en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, i a l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Cultura, Salut i 
Consum, juntament amb una còpia de la minuta del contracte perquè en tinguin 
constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret 
fóra menester, per a la signatura del conveni i per dur a terme totes aquelles 
actuacions derivades de la seva subscripció. 
 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 28 DE 
DESEMBRE DE 2016 
 
Vist el Decret de Presidència de data 28 de desembre de 2016 d’aprovació de la 
relació de despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables 
de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 28 de desembre de 2016 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot 
seguit, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses 
del pressupost vigent: 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
novembre 

ADO 49.894,86 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de novembre ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS,SL Recollida RSU, mes de novembre ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS,SL 
Recollida poda Ribes mes de 
novembre 

ADO 218,64 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
novembre 

ADO 706,20 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de novembre 

ADO 9.501,11 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Camprodon, 
mes de novembre 

ADO 7.427,64 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes de novembre  

ADO 1.420,75 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes de novembre 

ADO 1.557,60 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
1-2-5-7.12.2016 

ADO 3.725,66 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
14.12.2016 

ADO 950,88 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
novembre 

ADO 38.116,83 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ribes de Freser, 
mes de novembre 

ADO 13.750,07 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de novembre 

ADO 4.070,40 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
novembre 

ADO 995,61 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
novembre 

ADO 2.675,31 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
novembre 

ADO 577,50 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
16.12.2016 

ADO 939,08 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15.12.2016 

ADO 954,81 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
15.12.2016 

ADO 986,27 

MARC NAVARRO MOYA 
Menjador escoles rurals, mes de 
desembre 

ADO 6.470,99 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

CREU ROJA ESPAÑOLA TEC L-19, mes de novembre O 1.978,40 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes de novembre O 2.196,89 

ASSOCIACIÓ ATENEU 
DE LA MÚSICA I LES 
ARTS DEL RIPOLLÈS 

Gestió Escola Comarcal de Música, 
mes de desembre 

O 10.482,25 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
5.2. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 30 DE 
DESEMBRE DE 2016 
 
Vist el Decret de Presidència de data 30 de desembre de 2016 d’aprovació de la 
relació de despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables 
de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 30 de desembre de 2016 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot 
seguit, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses 
del pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TIC EMPRESA GLOBAL 
Manteniment informàtic, mes de 
novembre 

O 3.176,25 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
5.3. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 31 DE 
DESEMBRE DE 2016 
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Vist el Decret de Presidència de data 31 de desembre de 2016 d’aprovació de la 
relació de despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables 
de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 31 de desembre de 2016 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot 
seguit, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses 
del pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes de novembre 

ADO 4.942,30 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu de 
Núria, mes de novembre 

ADO 2.338,15 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de desembre ADO 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de desembre ADO 8.765,48 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-12, mes de desembre ADO 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de desembre ADO 2.373,76 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de desembre ADO 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de desembre ADO 2.802,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de desembre ADO 3.736,78 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de desembre ADO 2.627,10 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-1 mes de desembre ADO 4.210,23 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 

TEC L-2 mes de desembre ADO 5.166,52 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TEISA 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-3 mes de desembre ADO 4.993,07 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-5 mes de desembre ADO 2.581,24 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-7 mes de desembre ADO 2.108,16 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-8 mes de desembre ADO 4.613,70 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-9 mes de desembre ADO 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

TEC L-17 mes de desembre ADO 2.843,79 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
19.12.2016 

ADO 901,33 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
21.12.2016 

ADO 912,34 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
22.12.2016 

ADO 922,57 

VIGFA RESIDUS,SL Recollida RSU, mes de desembre ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de desembre ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS,SL 
Recollida poda Ribes mes de 
desembre 

ADO 437,27 

CREU ROJA ESPAÑOLA TEC L-19, mes de desembre ADO 1.978,40 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS S.A. - 
TEISA 

Busos nocturn, mes de maig ADO 1.179,00 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
desembre 

ADO 23.729,06 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes de desembre O 2.209,19 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç transport demanda Ribes-
Ripoll, mes de desembre 

O 7.933,40 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
 
6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president explica que la incorporació de la moció d’urgència ve motivat pel fet 
que durant el matí s’ha procedit a l’acte públic de lectura de l’informe tècnic de les 
ofertes presentades al procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el 
municipi de Camprodon, sense que s’hagi pogut incorporar a l’ordre del dia.  
 
El President, a l’empara del que disposa l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, proposa la inclusió d’aquest punt, per urgència, 
per la qual cosa, amb caràcter previ a la votació de la proposta, el Consell de 
Govern haurà de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia per urgència. 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la inclusió d’aquest punt per urgència a l’ordre 
del dia, el Consell de Govern l’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
6.1. PROPOSTA D’ACORD PER DECLARAR DESERT EL 
PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE LA 
RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS 
RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE 
EL MUNICIPI DE CAMPRODON 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida i transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca, per delegació efectuada 
pels ajuntaments. L’única excepció és l’ajuntament de Camprodon que, per acord 
adoptat pel seu plenari en data 2 de setembre de 2016, va revocar la delegació 
d’aquesta competència. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 13 de setembre de 2016, va aprovar 
la tramitació de l’expedient de contractació per procediment obert, harmonitzat, 
amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de recollida i el 
transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, 
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excepte el municipi de Camprodon, així com el plec de clàusules econòmiques 
administratives i tècniques, i l’aprovació de la corresponent despesa. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de setembre de 2016 va 
dictaminar favorablement la mateixa proposta, de la qual se’n va donar compte de 
manera expressa al plenari comarcal, en la seva sessió de data 20 de setembre de 
2016. 
 
El corresponent anunci es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea de data 1 
d’octubre de 2016, al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 244, de data 8 d’octubre de 
2016 i al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 199, de data 18 d’octubre 
de 2016. 
 
En data 24 d’octubre de 2016 es va dictar el Decret de presidència pel qual es 
rectificaven les errades materials detectades en l’Annex 5 del Plec de clàusules 
econòmiques administratives i se n’ordenava la publicació rectificada. Aquest 
Decret va ser ratificat per acord del Consell de Govern de data 2 de novembre de 
2016. 
 
L’esmena es va publicar al Diari oficial de la Unió Europea de data 2 de novembre 
de 2016 i al perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
La presentació d’ofertes finalitzava el dia 7 de novembre de 2016. Atesa la 
presentació d’una oferta mitjançant el servei de correus, es va procedir a l’obertura 
del sobre núm. 1, corresponent a la documentació administrativa, en data 10 de 
novembre de 2016. Van presentar proposició les empreses següents:  
 

1. UTE Sersall 95 SL – Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL 
2. Ampans Medi Ambient, SL 
3. Cespa, SA 
4. Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
5. Geaser, SL 
6. UTE Urbaser,SA – Vigfa Residus SLU. 

 
La Mesa va determinar que la documentació presentada per part de totes les 
empreses era completa i suficient, d’acord amb el Plec regulador del procediment. 
 
En data 14 de novembre de 2016 és va procedir a l'obertura del Sobre 2, proposició 
econòmica i tècnica del procediment d’adjudicació del contracte de referència, en 
sessió pública.  
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació estableix que l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, és el 
contingut del sobre 2, que la proposició econòmica i tècnica s'ha d'ajustar al model 
que consta com a ANNEX 5 OFERTA ECONÒMICA, MILLORES I 
VEHICLES del plec, i que l'ANNEX 5 s'ha de presentar obligatòriament 
enquadernat, en un document únic i en un format que impossibiliti la substitució de 
qualsevol de les pàgines que l'integren. 
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L’ANNEX 5 consta de 56 pàgines numerades, essent la portada les pàgines 1 i 2, 
les dades de l’empresa la pàgina 3 i les instruccions per omplir l’oferta econòmica 
les pàgines 5 a 9. Els criteris de valoració de les ofertes presentades s’estableixen 
en la clàusula 16 dels plecs reguladors de la contractació 

 
2.- La clàusula 17.2 estableix que la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que 
consideri necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També 
podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
A la vista de les ofertes admeses i dels plecs aprovats, la interventora, la 
cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en 
data 30 de desembre de 2016, emeten un informe sobre la valoració de les ofertes 
presentades, el qual conclou que cap de les ofertes presentades s’adequa als 
requeriments dels Plecs de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació, per la qual cosa esdevé necessari declarar desert el concurs i elevar 
l’informe a la Mesa de contractació i a l’òrgan de contractació, als efectes 
pertinents.  
 
En sessió pública celebrada a les 9 hores del dia 17 de gener de 2017, a la sala de 
Plens de la corporació, a la qual han estat convidades totes les empreses licitadores, 
s’ha procedit a llegir els apartats 3 i 4 d’aquest informe i s’ha atorgat als assistents 
el dret a formular les preguntes que consideressin adients sobre el contingut de 
l’informe, sense que cap d’elles fes ús d’aquesta facultat. 
 
La Mesa de contractació, en sessió de data 17 de gener de 2017, ha acceptat 
aquest informe tècnic el qual, en allò que interessa, es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME SOBRE LES OFERTES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS 
AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE 
EL MUNICIPI DE CAMPRODON MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, HARMONITZAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
../.. 
2. FONAMENTS JURÍDICS: 
 
2.1. Aspectes fonamentals de la contractació 
 
Aquest informe s’emet de conformitat amb els resultats de l’informe anomenat COMPROVACIÓ 
TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES, analitzats d’acord amb la normativa d’aplicació, les 
determinacions dels Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques reguladores de la 
contractació i les obligacions essencials que s’hi contenen, així com els objectius concrets fonamentals 
que el contracte pretén assolir i que es detallen a continuació:  
 
a) Increment progressiu del percentatge de recollida selectiva 
El Consell Comarcal del Ripollès estableix com una obligació essencial d'aquest contracte mantenir el 
percentatge de recollida selectiva de l'any 2015 i, com a objectius mínims a assolir, millorar-ne els 
percentatges anualment, de manera progressiva i raonable (clàusula 2.2, en relació amb la clàusula 3 
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del PCA), d'acord amb el detall del capítol I, clàusula 5 del PCT. La clàusula 2.2 del PCA conté un 
quadre amb els objectius mínims d'augment anual del percentatge de recollida selectiva del contracte a 
assolir, distingint entre el municipi de Sant Joan de les Abadesses –on es fa la recollida porta a porta-, i 
la resta de la comarca.  
 
 
b) Pressupost màxim anual 
El pressupost estimat màxim anual és d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE MIL VUIT-
CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS, 1.424.823,12 €/any, més 142.482,31 € 
corresponent al 10% d’IVA, i que resulta un import total de 1.567.305,43 €/any (UN MILIÓ CINC-
CENTS SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS), IVA 
inclòs (clàusula 7.1 del plec de clàusules administratives). A l’apartat 4 de la mateixa clàusula 7, 
s’estableix que durant els tres mesos abans de finalitzar el contracte es durà a terme l'auditoria tècnica 
externa a la qual fa referència el capítol XV, clàusula 3, del Plec de condicions tècniques, que donarà 
un valor als béns i vehicles aportats per l'adjudicatari al servei que no estiguin totalment amortitzats. 
 
No es preveu revisió de preus durant la vigència d’aquest contracte (clàusula 42). 
 
c) Termini d’execució 
El termini d’execució del servei i de vigència del contracte és de 4 anys (clàusula 10). Aquest termini es 
podrà prorrogar per 1 any, una sola vegada. Aquesta possible pròrroga haurà de ser acordada pel 
Consell Comarcal quatre mesos abans de finalitzar el termini de vigència dels quatre anys. 
 
El termini de vigència del contracte començarà a comptar a partir de la data fixada en el contracte per 
a l'inici de la prestació efectiva del servei, que no podrà ser superior als sis mesos des de la data de 
formalització del contracte.  
 
d) Obligatòria subrogació del personal 
La clàusula 32 del PCA estableix l’obligatòria subrogació del personal laboral adscrit al servei actual. 
La relació del personal a subrogar, amb inclusió de les dades relatives a les condicions dels contractes 
dels treballadors, necessàries per a l’avaluació dels costos laborals per part de les empreses 
licitadores, facilitades pel contractista actual, és la que es recull en l'ANNEX 4 del PCA. 
 
L'ANNEX 4 també incorpora el Conveni col∙lectiu de treball de l’empresa Vigfa Residus SLU, subscrit 
en data 4 de juliol de 2016, així com l'Acord col∙lectiu d'empresa de data 28 de març de 2013, relatiu al 
Pla de jubilacions parcials, en la part necessària, a fi de no vulnerar la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades. 
 
 
2.2. Criteris de valoració de les ofertes presentades 
 
Els criteris de valoració establerts als plecs responen al mandat dels municipis delegants de prioritzar 
la rebaixa del preu, així com a la consecució de l’objectiu que fixa el propi Consell Comarcal del 
Ripollès, en el marc de la normativa sectorial d’aplicació, de millorar els objectius mínims anuals 
d’increment de la recollida selectiva previstos com a obligació essencial d'aquest contracte (clàusula 
2.2). És per això que, dels 95 punts totals a assolir, 84 es corresponen a aquestes dues prioritats 
(clàusula 16.1, 16.2 i 16.3). 
 
Els criteris de valoració de les ofertes presentades s’estableixen en la clàusula 16 dels plecs reguladors 
de la contractació i són els següents: 
 

16.1. Oferta econòmica: fins a 50 punts 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent fórmula de valoració 
econòmica:  

 
  P=50*(b/bmax) 
 
“P”: puntuació.  



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 19 

“b”: diferència entre el preu de sortida d'un any i l’oferta del licitador per a l'execució 
del servei en un any.  

“bmax”: diferència entre el preu de sortida d'un any i el de l’oferta més baixa presentada 
per a l'execució del servei en un any.  

La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  
 
 
 

16.2. Millora dels objectius mínims a assolir en la recollida selectiva: fins a 30 punts 
 
Els licitadors podran oferir la consecució d'uns objectius superiors als mínims establerts en la 
clàusula 2.2 d'aquests plecs o al capítol I, clàusula 5, del PCT.  
 
Aquesta millora s'ha d'oferir per a tots i cadascun dels anys de vigència del contracte, inclosa 
la pròrroga. La millora ha de consistir en increments anuals de 0,5 punts, 1 punt o 1,5 punts. 
El licitador cada any pot optar per algun dels tres increments proposats. 
 
Els licitadors poden oferir millores al quadre 1, corresponent a Sant Joan de les Abadesses i/o 
al quadre 2, corresponent a tots els municipis de la comarca, excepte Sant Joan de les 
Abadesses i Camprodon. 
 
L'ANNEX 7 dels plecs conté les taules relatives als descomptes que es faran a l'adjudicatari en 
el moment de la facturació, de conformitat amb el que estableix la clàusula 30 dels plecs, en el 
cas de no assolir els objectius que el licitador hagi ofert.  
 
Es valorarà la millora dels percentatges de recollida selectiva de Sant Joan de les Abadesses 
fins a un màxim de 3 punts, i la millora dels percentatges de recollida selectiva de la comarca 
menys els municipis de Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, fins a un màxim de 27 punts. 
 
16.3. Millora de les campanyes ambientals: fins a 4 punts. 
 
Constitueix una obligació contractual fer campanyes de conscienciació i sensibilització 
ambiental adreçades a la ciutadania, d'acord amb allò que disposa el PCT en el capítol XVII, 
clàusula 4. No obstant això, els licitadors podran millorar o incrementar l'aportació 
econòmica per fer campanyes. 
 
Per cada augment de l'1 %  de  les despeses anuals directes d’execució del projecte dedicat a 
fer campanyes de conscienciació i sensibilització ambiental adreçades a la ciutadania, es 
donarà un punt, fins a un màxim de 4 punts. 
 
16.4. Millores addicionals respecte a l’objecte del contracte, sense cap cost addicional per al 
Consell Comarcal: fins a 11 punts.  
 
Els licitadors podran presentar les següents millores addicionals (d’acord amb les 
determinacions del PCT:  
 

a. Prestació del servei de gestió dels compostadors de les Llosses, Toses i 
Campelles durant tota la vigència del contracte. S’atorgarà la puntuació d‘1 
punt.  

 
b. Millores de l'obra civil i equipaments de la planta de transferència -que el 

Consell Comarcal posarà a disposició de l'adjudicatari-, per tal de millorar 
el servei fins a un màxim de 75.000 €, sense l'IVA. L'execució d'aquesta obra 
civil i el subministrament i la instal∙lació dels equipaments requeriran la 
prèvia autorització del Consell Comarcal en base a l'informe tècnic que 
s'emeti sobre la proposta de millora presentada.  

 
 

  S’atorgarà una puntuació de fins a 5 punts.    
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L'oferta haurà de detallar l'import que s'ofereix i s'haurà de fer la descripció 
de les obres o instal∙lacions en què consisteix aquesta millora. 

 
c. Subministrament de fins a 3 caixes tancades amb sostre mòbil per a 

emmagatzematge de residus a la planta de transferència (d’acord amb les 
determinacions del PCT). S’atorgarà una puntuació de fins a 5 punts.  
La puntuació es repartirà de la manera següent: 

 - Si s'ofereixen 3 caixes, s'atorgaran 5 punts 
 - Si s'ofereixen 2 caixes, s'atorgaran 3 punts, 
 - Si s'ofereix 1 caixa, s'atorgarà 1,5 punts. 

 
Per a la valoració d'aquestes millores és indispensable complimentar els corresponents 
apartats de l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, del plec. 
 
En cas que l'empresa que resulti adjudicatària del contracte ofereixi les millores previstes als 
apartats b) i c) de la clàusula 16.4, el Consell Comarcal aixecarà la corresponent acta de 
recepció de l'obra i l'equipament ofert, des del punt de vista tècnic i econòmic. Si l'acta 
acredita l'existència de diferències a la baixa a nivell econòmic o de qualitat de l'obra i/o 
equipaments respecte a l'oferta presentada, es requerirà l'empresa per esmenar aquestes 
deficiències fins que es doni total compliment a l'oferta.   
 
Atès que l'oferta constitueix una obligació essencial d'aquest contracte, en cas que persistís 
l'incompliment es pot instar el procediment de resolució del contracte. 

 
 
2.3. Obligada adequació de les ofertes presentades a les prescripcions dels plecs 
 
L’article 145.1 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, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació estableix 
el següent: 
 
“La proposició econòmica i tècnica s'ha d'ajustar al model que consta com a ANNEX 5 OFERTA 
ECONÒMICA, MILLORES I VEHICLES, d'aquest plec. 
 
L'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, és el contingut del sobre 2.  
 
- És indispensable omplir l'apartat de l'oferta econòmica (clàusula 16.1 d'aquest plec), fins i tot en el 
cas que no s'ofereixi una millora econòmica respecte al pressupost màxim del contracte.  
 
- El licitador només ha de complimentar les millores que vulgui oferir, de conformitat amb els criteris 
de valoració de les ofertes (clàusules 16.2, 16.3 i 16.4), que determinen aquests plecs.  
 
- És indispensable complimentar l'apartat de les característiques dels vehicles que es subministraran 
per a la prestació del servei. És imprescindible que els vehicles compleixin les característiques mínimes 
que s'exigeixen al capítol XIII, clàusula 2, del Plec de condicions tècniques. 
 
L'ANNEX 5 s'ha de presentar obligatòriament enquadernat, en un document únic i en un format que 
impossibiliti la substitució de qualsevol de les pàgines que l'integren. 
 
La no adaptació de l'oferta al model que consta com a ANNEX 5 d'aquest plec, donarà lloc a la 
desestimació de l'oferta presentada. 
 
No s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.” 
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Així mateix, la clàusula 17.2. del Plec de clàusules administratives determina que seran excloses de la 
licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb 
la documentació examinada i admesa; les que excedeixin el pressupost base de licitació; les que 
modifiquin el model de proposició establert als plecs; les que incloguin un error manifest en l’import de 
la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència 
que la faci inviable. 
 
La Mesa podrà sol∙licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol∙licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 
que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
En la data que s’indiqui en el perfil del contractant, la Mesa de contractació, en sessió pública, donarà 
compte dels informes tècnics emesos en relació amb les proposicions econòmiques presentades. 
 
 
3.- VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES I ANÀLISI DE LA SEVA ADEQUACIÓ 
ALS PLECS REGULADORS DE LA CONTRACTACIÓ: 
 
3.1. En primer lloc es conclou que totes les ofertes presentades, des del punt de vista formal, s’ajusten a 
allò que determina la clàusula 14.2 dels plecs reguladors de la contractació, ja que estan 
enquadernades, s’han presentat en un document únic i en un format que impossibilita la substitució de 
qualsevol de les seves pàgines. 
 
La puntuació de les ofertes presentades, de conformitat amb els criteris de valoració previstos a la 
clàusula 16 dels plecs reguladors de la contractació, seria la següent: 
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CONCURS DEL SERVEI DE LA 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 

RDINÀRIA 

EMPRESA 

OFERTES 

OFERTA 
ECONÒMICA    

(iva inclòs) 

OBJECTIUS SELECTIVA 

CAMPANYA 
COMUNICACIÓ 

MILLORA A 
MILLORA 

B            

MILLORA C    
(NOMBRE DE 

CAIXES) SANT JOAN 

RESTA 
COMARCA 

(menys 
Camprodon) 

EUROS PUNTS  MILLORA SELECTIVA % MILLORA  
SI/NO SERVEI 

COMPOSTADORS 
 EUROS 

NOMBRE DE 
CAIXES 

1 
UTE SERSALL 95 SL -
TRACTAMENTS I SERVEIS 
AMBIENTALS VILA SL 

1.347.925,20 6 6 4 SI 75000 3 

2 AMPANS MEDI AMBIENT SL 1.420.545,25 4 6 2 SI 75000 3 

3 CESPA SA 1.379.228,79 6 6 2 SI 75000 3 

4 
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA 

1.410.781,91 6 6 1 SI 75000 3 

5 GEASER SL 1.537.679,27 6 6 4 SI 75000 3 

6 
UTE URBASER SA - VIGFA 
RESIDUS SLU 

1.349.763,44 6 6 0 SI 75000 3 

PREU DE SORTIDA 1.567.305,43       
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EMPRESA 

PUNTUACIÓ 

OFERTA 
ECONÒMICA 

OBJECTIUS SELECTIVA 

CAMPANYA 
COMUNICACIÓ 

MILLORA A MILLORA B MILLORA C TOTAL 

SANT 
JOAN 

RESTA 
COMARCA 

(menys 
Camprodon) 

1 

UTE SERSALL 95 SL -
TRACTAMENTS I 
SERVEIS 
AMBIENTALS VILA 
SL 

50,00 3,00 27,00 4,00 1,00 5,00 5,00 95,00 

2 
AMPANS MEDI 
AMBIENT SL 

33,45 2,00 27,00 2,00 1,00 5,00 5,00 75,45 

3 CESPA SA 42,87 3,00 27,00 2,00 1,00 5,00 5,00 84,87 

4 
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS SA 

35,67 3,00 27,00 1,00 1,00 5,00 5,00 77,67 

5 GEASER SL 6,75 3,00 27,00 4,00 1,00 5,00 5,00 51,75 

6 
UTE URBASER SA - 
VIGFA RESIDUS SLU 

49,58 3,00 27,00 0,00 1,00 5,00 5,00 90,58 

  PUNTUACIÓ MAXIMA DE LES OFERTES 95,00 

i
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3.2. La COMPROVACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES és l’informe que ha 
estat emès pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la corporació, i la seva anàlisi, a 
l’empara del que determina la clàusula 17.2 del PCA, permet comprovar l’adequació de les ofertes al 
contingut dels plecs reguladors de la contractació, si les ofertes contenen els mínims que s’hi 
requereixen i, alhora, permet detectat els errors i mancances en què incorren.  
 
La COMPROVACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES, consisteix en la reproducció de 
l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, que han presentat cadascuna de les 6 empreses 
licitadores, si bé incorpora les comprovacions i càlculs efectuats per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, a 
fi de contrastar la veracitat i correcció de l’oferta presentada.  
 
La columna colorejada en blau, és la corresponent a les ofertes presentades per les empreses licitadores. 
 
Tot allò que consta colorejat en verd ha estat introduït pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la corporació: 
 
- En les pàgines 13 a 24, allò que consta colorejat en verd, són les anotacions efectuades per l'Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, en relació amb els increments efectuats per les diferents empreses, en la seva 
oferta, respecte als mínims requerits als Plecs. Aquests increments i/o variacions s’adeqüen als plecs. 
No obstant això, aquestes millores no són valorables. 
 
- En les pàgines 25 a 47, la columna anomenada “Comprovació de càlculs oferta”, que està colorejada 
en verd, correspon a les comprovacions, anotacions i càlculs efectuats pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal. 
 
- En les pàgines 49 a 51 no hi ha cap anotació en verd, atès que no s’hi ha constatat cap errada. En les 
pàgines 53 a 56, les anotacions en verd que puguin aparèixer responen a qüestions no rellevants a 
efectes de l’emissió d’aquest informe. 
 
Les comprovacions que s’han efectuat de les ofertes presentades, són en relació als apartats següents: 
 
a) PERSONAL: 

 
a.1.) Pàgina 11 de 56 de l’ANNEX 5. 
S’ha comprovat si les ofertes presentades han previst com a mínim la subrogació de la totalitat dels 
treballadors previstos en els plecs i en el percentatge de dedicació previst a l’ANNEX 4 del Plec de 
clàusules administratives (a partir d’ara PCA). 

 
a.2) Pàgines 25 a 46 de 56 de l’ANNEX 5. 
S’ha comprovat l’apartat A) PERSONAL, de l’ANNEX 5 (pàgines 25 a 46 de 56). Concretament, s’ha 
verificat si la dedicació del personal prevista a les ofertes econòmiques és la mateixa (pàgines 25 a 46 de 
56), que la dedicació prevista a la pàgina 11 de 56. També s’ha comprovat si el cost del personal previst 
a l’oferta econòmica (pàgines 25 a 46 de 56), és com a mínim el fixat a l’ANNEX 4 del PCA. 

 
En les instruccions per complimentar l’ANNEX 5, pàgina 6 de 56, s’estableix que “l’apartat de costos 
de personal  i concretament el % de dedicació d’aquest per cada servei, ha de ser coherent amb la 
informació facilitada a l’Annex 5, quadre de personal (pàgina 11 de 56). Aquesta informació permetrà 
calcular els costos de personal”. 

 
b) AMORTITZACIONS: 
 
S’ha comprovat que l’apartat C) AMORTITZACIÓ EQUIPAMENTS FIXES I MÒBILS,  de l’ANNEX 
5 (pàgines 25 a 46 de 56), contingui l’amortització de tots aquests béns i /o instal·lacions. 

 
b.1.) Béns que l’adjudicatari com a mínim haurà d’aportar al contracte, de conformitat amb allò 
que exigeix la clàusula 2 del capítol XIII del plec de condicions tècniques (pàgina 49 i següents), a 
partir d’ara  PCT. 
 
La clàusula 7.3 determina que les despeses de primer establiment són les detallades al capítol XIII, 
clàusula 2 del PCT -apartats A a K-. 
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La clàusula 2 del capítol XIII del PCT disposa que “tots els materials adscrits al contracte, en finalitzar 
la seva vigència, quedaran en propietat del Consell, o del nou adjudicatari del servei en les condicions 
que fixa el Plec de clàusules administratives” (pàgina 49).  
 
El PCA determina a la clàusula 7.1, in fine, que el preu també inclou el cost de la realització de 
l'auditoria tècnica externa a la qual es fa referència en el capítol XV, clàusula 3, del PCT, que s'haurà de 
fer tres mesos abans de la finalització del contracte. La clàusula 7.4. estableix que durant els tres mesos 
abans de finalitzar el contracte es durà a terme l'auditoria tècnica externa a la qual fa referència el 
capítol XV, clàusula 3, del PCT, que donarà un valor als béns i vehicles aportats per l'adjudicatari 
al servei que no estiguin totalment amortitzats. 
 
En les instruccions per complimentar l’ANNEX 5, pàgina 6 de 56, s’estableix que “s’han d’omplir tots 
els apartats –costos de personal, consum de gasoil per vehicle, amortitzacions, manteniment i 
conservació, productes materials i serveis i assegurances-, de cada fitxa” (pàgina 6 de 56) i s’afegeix 
que “en l’apartat d’amortitzacions s’hi ha d’especificar l’amortització dels diferents vehicles, 
maquinàries i equipaments varis, o sigui de tots els béns adquirits per l’adjudicatari, considerant la vida 
útil especificada en el capítol XIII, clàusula 5 del plec de condicions tècniques”. 
 
La clàusula 14.2 del PCA particulars reguladores de la licitació estableix que no s’admetran les 
proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò 
que es considera fonamental per valorar-la. 

 
b.2) Millores dels apartats b) i c) de la clàusula 16.4 del PCA. 
 

- L’apartat b) de la clàusula 16.4 preveu com a possible millora a oferir pels licitadors “Millores 
de l’obra civil i equipaments de la planta de transferència –que el Consell Comarcal posarà a 
disposició de l’adjudicatari-, per tal de millorar el servei fins a un màxim de 75.000 €, sense 
l’IVA. 

 
Les instruccions per omplir l’oferta econòmica, pàgines 5 a 9 de 56 de l’Annex 5, a la pàgina 8, 
estableixen el següent: 
“- En el cas que s’ofereixi la millora de l’apartat b) de la clàusula 16.4... 
En el cas que s’ofereixi aquesta millora caldrà incloure aquesta obra i/o instal·lacions en el quadre 
d’amortització de la fitxa relativa al servei de gestió de la planta de transferència (pàgina 39/56), 
de l’Annex 5, Clàusula 16.1, Oferta econòmica.” 
 

- L’apartat c) de la clàusula 16.4 preveu com a possible millora a oferir pels licitadors el 
“Subministrament de fins a 3 caixes tancades amb sostre mòbil per a l’emmagatzematge de 
residus a la planta de transferència (d’acord amb les determinacions del plec de condicions 
tècniques)”. 

 
Les instruccions per omplir l’oferta econòmica, pàgines 5 a 9 de 56 de l’Annex 5, a la pàgina 8, 
estableixen el següent: 
 
“- En el cas que s’ofereixi la millora de l’apartat c) de la clàusula 16.4... 
En el cas que s’ofereixi aquesta millora caldrà incloure aquest equipament en el quadre 
d’amortització de la fitxa relativa al servei de gestió de la planta de transferència (pàgina 39/56), 
de l’Annex 5, Clàusula 16.1, Oferta econòmica.” 
 
 
c) OFERTA ECONÒMICA: 
 
S’han fet les comprovacions numèriques i les operacions aritmètiques derivades dels quadres de 
presentació d’ofertes (pàgines 25 a 46 de 56). Els resultats d’aquestes operacions es recullen a la 
columna “Comprovació càlculs oferta”, colorejada en verd. S’ha afegit una columna anomenada 
“Diferència”, que registra les diferències  contrastades entre l’oferta i les comprovacions dels serveis 
tècnics del Consell Comarcal. 
 
S’han comparat els resultats obtinguts, pàgines 25 a 46 de 56, amb els totals de la pàgina 47 de 56. 
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d) FREQÜÈNCIES RECOLLIDES: 
 
S’ha comprovat que les freqüències de recollida previstes a l’oferta presentada (pàgines 12 a 24 de 56), 
siguin com a mínim les requerides al PCT (vegi’s l’ANNEX II del PCT). 
 
 
e) MILLORES SELECTIVA: 
 
S’ha comprovat que les pàgines 49 i 50 de 56 de les ofertes s’adeqüessin a la clàusula 16.2 del PCA. 
 
 
f) MILLORES ADDICIONALS 
 
S’ha comprovat que les ofertes (pàgina 51 de 56), s’adeqüin a la clàusula 16.4 del PCA. 
 
 
3.3. El resultat de les comprovacions tècniques de cadascuna de les ofertes presentades, és el següent: 
 
3.3.1. UTE SERSALL 95 SL - TRACTAMENTS I SERVEIS AMBIENTALS VILA SL 

 
a) PERSONAL 
 
Aquesta empresa es compromet a contractar les persones relacionades amb l'ANNEX 4 del PCA i 
complimenta degudament el quadre de personal.  
 
La previsió és realitzar el servei amb el mateix personal que hi ha actualment, l’empresa considera que 
amb els conductors i peons actuals és suficient per a poder realitzar el servei requerit en els plecs de 
clàusules. Únicament es preveu contractar un encarregat nou i un educador ambiental. 
 
L’oferta conté la millora de recollir els compostadors de la clàusula 16.4.a), però el personal per 
realitzar aquest servei no està reflectit en cap de les fitxes de la clàusula 16.1 (de la pàgina 25 a la 
47 de l’ANNEX 5), ni en el quadre de personal (pàgina 11 de 56  de l’ANNEX 5). 
 
En les instruccions per complimentar l’ANNEX 5, pàgina 6 de 56, s’estableix que “l’apartat de costos 
de personal  i concretament el % de dedicació d’aquest per cada servei, ha de ser coherent amb la 
informació facilitada a l’Annex 5, quadre de personal (pàgina 11 de 56). Aquesta informació permetrà 
calcular els costos de personal”. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 

 
b) AMORTITZACIONS 
 
Una vegada revisada l'oferta econòmica, concretament la clàusula 16.1, es constata que no es preveu 
l’amortització dels elements següents: 
 
b.1) Béns que l’adjudicatari com a mínim haurà d’aportar al contracte, de conformitat amb allò 
que exigeix la clàusula 2 del capítol XIII del plec de condicions tècniques (pàgina 49 i següents), a 
partir d’ara  PCT. 
 
b.1.1) L'obra civil necessària per adequar la planta de transferència que el  Consell posarà a 
disposició de l'adjudicatari.  
 
Aquesta obra civil constitueix una aportació mínima, que s’exigeix en l’apartat J, de la clàusula 2 del 
capítol XIII del PCT (pàgina 55). 
 
La no previsió de l’amortització contravé les instruccions de l’Annex 5, pàgines 6 i 8 de 56. 
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L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
b.1.2) Els compostadors. 
 
Aquests béns l’adjudicatari els haurà d’aportar al contracte de forma obligatòria, de conformitat amb 
l’apartat I de la clàusula 2 del capítol XIII del plec de condicions tècniques (pàgina 55). 
 
La no previsió de l’amortització contravé les instruccions de l’Annex 5, pàgines 6 i 8 de 56. 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
b.2.) Millores dels apartats b) i c) de la clàusula 16.4 del PCA. 
 
b.2.1) Els 75.000 euros de la clàusula 16.4.b), per a millores d'obra civil i equipaments de la planta 
de transferència, que el Consell Comarcal posarà a disposició de l'adjudicatari, per tal de millorar 
el servei. 
 
La no previsió de l’amortització contravé el que disposen de manera expressa i específica les 
instruccions de l’Annex 5, pàgina 8 de 56. 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
b.2.2) Les caixes tancades amb sostre mòbil de la clàusula 16.4.c) 
 
La no previsió de l’amortització contravé el que disposen de manera expressa i específica les 
instruccions de l’Annex 5, pàgina 8 de 56. 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
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c) OFERTA ECONÒMICA 
 
Una vegada revisada l'oferta econòmica es constata una variació de 4,79 € provinent del cost del 
treballador FERIM. El cost total anual coincideix, per la qual cosa es dedueix que es tracta d’un error 
insignificant de decimals, que no es té en compte. L’oferta pel que fa a aquesta qüestió s’adequa als 
plecs. 
 
 
d) FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDES  
 
Les freqüències de recollida de les diferents fraccions de residus són les mínimes requerides en els plecs 
de clàusules. L’oferta pel que fa a aquesta qüestió s’adequa als plecs. 
 

 
e) MILLORES SELECTIVA 
 
Es comprometen a augmentar en 6 punts el percentatge de recollida selectiva de la comarca i també la 
de Sant Joan de les Abadesses. L’oferta pel que fa a aquesta qüestió s’adequa als plecs. 
 
 
f) MILLORES ADDICIONALS 

 
Ofereixen les tres millores addicionals respecte l'objecte del contracte. L’oferta en aquest apartat 
s’adequa als plecs. 
 
 
3.3.2. AMPANS MEDI AMBIENT SL 
 
a) PERSONAL 
 
Aquesta empresa es compromet a contractar les persones relacionades en l'ANNEX 4 del PCA i 
complimenta degudament el quadre de personal. La previsió és realitzar el servei amb el mateix 
personal que hi ha actualment, es considera que amb els conductors i peons actuals és suficient per a 
poder realitzar el servei requerit en els plecs de clàusules.  
 
No obstant això, existeix una discrepància en la previsió del percentatge de dedicació de la jornada 
de determinats treballadors, ja que en la pàgina 11 de 56 de l'ANNEX 5, es preveu contractar un 
encarregat nou, un 8% de jornada d’un educador ambiental i un 8 % de jornada d'un 
informador, mentre que en la pàgina 43 de 56, es preveu una dedicació del 24% de cadascun 
d’aquests treballadors. 
 
En les instruccions per complimentar l’Annex 5, pàgina 6 de 56, s’estableix que “l’apartat de costos de 
personal  i concretament el % de dedicació d’aquest per cada servei, ha de ser coherent amb la 
informació facilitada a l’Annex 5, quadre de personal (pàgina 11 de 56). Aquesta informació permetrà 
calcular els costos de personal”. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
b) AMORTITZACIONS 
 
Una vegada revisada l'oferta econòmica, concretament la clàusula 16.1, es constata que no es preveu 
l’amortització dels elements següents: 
 
b.1) Béns que l’adjudicatari com a mínim haurà d’aportar al contracte, de conformitat amb allò 
que exigeix la clàusula 2 del capítol XIII del plec de condicions tècniques (pàgina 49 i següents), a 
partir d’ara  PCT. 
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b.1.1) L'obra civil necessària per adequar la planta de transferència que el  Consell posarà a 
disposició de l'adjudicatari.  
 
Aquesta obra civil constitueix una aportació mínima que exigeix l’apartat J, de la clàusula 2 del capítol 
XIII del plec de condicions tècniques (pàgina 55). Aquesta empresa preveu una amortització del 100% a 
cost 0. L’empresa en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
b.1.2) Adequació dels contenidors soterrats de càrrega “trasera” a contenidors de càrrega 
bilateral. 
 
Aquesta obra és d’obligada execució, de conformitat amb l’apartat n) de la clàusula 1 del capítol V, però 
no hi consta la previsió de l’amortització. 
 
La no previsió de l’amortització contravé les instruccions de l’Annex 5, pàgines 6 i 8 de 56. 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
b.2.) Millores dels apartats b) i c) de la clàusula 16.4 del PCA. 
 
b.2.1) Els 75.000 euros de la clàusula 16.4.b), per a millores d'obra civil i equipaments de la planta 
de transferència, que el Consell Comarcal posarà a disposició de l'adjudicatari, per tal de millorar 
el servei. 
 
La no previsió de l’amortització contravé el que disposen de manera expressa i específica les 
instruccions de l’ANNEX 5, pàgina 8 de 56. 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
b.2.2) Les caixes tancades amb sostre mòbil de la clàusula 16.4.c) 
 
La no previsió de l’amortització contravé el que disposen de manera expressa i específica les 
instruccions de l’ANNEX 5, pàgina 8 de 56. Aquesta empresa preveu una amortització del 100% sense 
cost. L’empresa en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 

 
c) OFERTA ECONÒMICA 
 
L’oferta econòmica total amb IVA que fa l’empresa AMPANS, MEDI AMBIENT SL. és de 
1.420.545,25 €/any (pàgina 47 de 56). No obstant això, l’empresa ha incorregut en diferents errors en el 
moment de complimentar l'oferta econòmica, concretament ha fet sumatoris parcials erronis i ha 
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transcrit alguns números incorrectament. Es constata una variació de 9.079,91 €, per tant l’oferta 
econòmica correcta és de 1.429.625,16 €/any (pàgina 47 de 56 de l’Annex 5).  
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.  
 
 
d) FREQÜÈNCIES  DE RECOLLIDES 
 
L’oferta preveu les freqüències de recollida de les diferents fraccions de residus  mínimes requerides en 
els plecs de clàusules, si bé augmenta el nombre de contenidors d'alguns dels municipis, concretament 
de Campdevànol, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Toses i Vilallonga. L’oferta pel que fa a aquesta 
qüestió s’adequa als plecs i millora els requeriments mínims, si bé aquesta millora no és puntuable. 
 
 
e) MILLORES SELECTIVA 
 
Es comprometen a augmentar en 6 punts el percentatge de recollida selectiva de la comarca i 4 punts el 
percentatge de recollida selectiva de Sant Joan de les Abadesses. L’oferta en aquest apartat s’adequa als 
plecs. 
 
 
f) MILLORES ADDICIONALS 
 
Ofereixen les tres millores addicionals respecte l'objecte del contracte. L’oferta en aquest apartat 
s’adequa als plecs. 
 
 
3.3.3. CESPA SA 
 
a) PERSONAL 
 
Aquesta empresa es compromet a contractar les persones relacionades en l'ANNEX 4 del PCA. L’oferta 
en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
b) AMORTITZACIONS 
 
 
b.1) Béns que l’adjudicatari com a mínim haurà d’aportar al contracte, de conformitat amb allò 
que exigeix la clàusula 2 del capítol XIII del plec de condicions tècniques (pàgina 49 i següents), a 
partir d’ara  PCT. 
 
Tots els elements que és obligatori aportar al contracte, s'amortitzen en un o altre servei. L’oferta en 
aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
b.2.) Millores dels apartats b) i c) de la clàusula 16.4 del PCA. 
 
b.2.1) Els 75.000 euros de la clàusula 16.4.b), per a millores d'obra civil i equipaments de la planta 
de transferència, que el Consell Comarcal posarà a disposició de l'adjudicatari, per tal de millorar 
el servei. 
 
Cespa S.A. a la pàgina 51 de 56 de l’ANNEX 5 fa la descripció del 2 destins previstos per als 75.000 €, 
següents: 
 

- Instal·lació de la bàscula pont de camions model BPPCE 12x3 m 60 tones sobresòl metàl·lica  
 
- Adequació de la planta de transferència: rampes, accessos i pavimentacions que es considerin 
necessaris. 
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No obstant això, en el moment de preveure l'amortització de la millora b) -pàgina 39 de 56 de l’ANNEX 
5-, únicament preveu l'amortització de la instal·lació de la bàscula pont. L'amortització de la 
millora d'adequació de la planta de transferència no està prevista en la fitxa relativa al servei de 
gestió de la planta de transferència (pàgina 39 de 56), de l'ANNEX 5.  
 
Aquesta mancança contravé el que disposen de manera expressa i específica les instruccions de 
l’ANNEX 5, pàgina 8 de 56. 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
c) OFERTA ECONÒMICA 
 
L'oferta econòmica, pàgina 47 de 56  de l’ANNEX 5, conté un error en el càlcul del cost de la campanya 
ambiental. Cespa S.A., d'acord amb la clàusula 16.3 dels PCA, en la pàgina 47 de 56 de l'ANNEX 5 
complimenta la Z amb un 2,00% que, un cop efectuat el corresponent càlcul,  suposa 24.381,94 
euros/any, mentre que en la casella de la quantitat de millora destinada a la campanya de comunicació, 
Cespa hi fa constar l’import de 22.578,17 euros/any. Per tant, es produeix un error a l'hora de calcular el 
percentatge de millora de campanya de comunicació, clàusula 16.3.  
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
d) FREQÜÈNCIES  DE RECOLLIDES 
 
Augmenta alguna freqüència de recollida de les diferents fraccions de residus  respecte les mínimes 
indicades en els plecs de condicions. L’oferta pel que fa a aquesta qüestió s’adequa als plecs i millora 
els requeriments mínims, si bé aquesta millora no és puntuable. 
 
 
e) MILLORES SELECTIVA 
 
Cespa, S.A. es compromet a augmentar en 6 punts el percentatge de recollida selectiva de la comarca i 
també la de Sant Joan de les Abadesses. L’oferta en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
f) MILLORES ADDICIONALS 
 
Ofereixen les tres millores addicionals respecte l'objecte del contracte. L’oferta en aquest apartat 
s’adequa als plecs. 
 
 
3.3.4. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 

 
a) PERSONAL 
  
Aquesta empresa es compromet a contractar les persones relacionades en  l'ANNEX 4 del PCA, però en 
el moment de complimentar el quadre de personal (pàgina 11 de 56, de l’ANNEX 5), no li atorga el 
percentatge total de dedicació que correspon. En efecte, al personal amb un 100% de jornada, els atorga 



 32 

una dedicació que oscil·la entre el 99,85% i el 94,89%. En el cas del personal que té un percentatge de 
dedicació inferior, passa idènticament el mateix, respecte el requerit als plecs. L’empresa sempre preveu 
una dedicació inferior, com constata la comprovació de la pàgina 11 de 56 de l’Annex 5.  
 
Per altra banda, en la fitxa de les campanyes de comunicació (pàgina 25 de 56 de l’ANNEX 5), s’hi 
preveu la dedicació d’un personal que  no està previst en el quadre de personal (pàgina 11 de 56 de 
l’Annex 5). 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
b) AMORTITZACIONS 
 
Una vegada revisada l'oferta econòmica, concretament la clàusula 16.1, es constata que tots elements de 
l'oferta, incloses les millores, s'amortitzen en un o altre servei. L’oferta en aquest apartat s’adequa als 
plecs. 
 
 
c) OFERTA ECONÒMICA 
 
L’oferta econòmica total amb IVA que fa l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. és de 
1.410.781,93 €/any (pàgina 47 de 56, de l’ANNEX 5). No obstant això, la comprovació de l'oferta 
econòmica per part dels Serveis tècnics constata una variació de 46.681 €. En conseqüència, l’oferta 
econòmica correcta seria de 1.364.100,93 €/any (pàgina 47 de 56, de l’Annex 5).  
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.  Atès que aquestes 
errades provenen del càlcul dels costos del personal, s’imputen a l’apartat 4.1.1 de les Conclusions 
(personal). 
 
 
d) FREQÜÈNCIES  DE RECOLLIDES 
 
Les freqüències de recollida de les diferents fraccions de residus són les mínimes requerides en els plecs 
de clàusules. L’oferta en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
e) MILLORES SELECTIVA 
 
L’empresa es compromet a augmentar en 6 punts el percentatge de recollida selectiva de la comarca i 
també la de Sant Joan de les Abadesses. L’oferta en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
f) MILLORES ADDICIONALS 
 
L’empresa ofereix les tres millores addicionals respecte l'objecte del contracte. L’oferta en aquest 
apartat s’adequa als plecs. 
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3.3.5. GEASER SL 
 

a) PERSONAL 
 
Aquesta empresa es compromet a contractar les persones relacionades en  l'ANNEX 4 del PCA. No 
obstant això, es produeixen incoherències en la presentació de l’oferta, ja que en moltes ocasions no 
coincideix el percentatge de dedicació del personal que s'ha de subrogar (pàgina 11 de 56 de l’ANNEX 
5), amb l’ANNEX 4 PCA.  
 
En alguns casos es preveu un percentatge de dedicació superior al previst en l'ANNEX 4, personal a 
subrogar del PCA i, en altres casos, és inferior. 
Concretament no preveu subrogar al treballador GAISJ i, al treballador FERIM, li preveu una dedicació 
del 25% i no del 88,64%, que és el percentatge indicat en els plecs. A més, el salari previst per aquest 
treballador no coincideix amb el salari indicat en l'ANNEX 4 del PCA. 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
b) AMORTITZACIONS 
 
Una vegada revisada l'oferta econòmica, concretament la clàusula 16.1, es constata que alguns elements 
de l'oferta no s'amortitzen: 
 
b.1) Béns que l’adjudicatari com a mínim haurà d’aportar al contracte, de conformitat amb allò 
que exigeix la clàusula 2 del capítol XIII del plec de condicions tècniques (pàgina 49 i següents), a 
partir d’ara  PCT. 
 
b.1.1) Bàscules dels camions 
 
Aquest element és d’aportació mínima i es requereix a la clàusula 1.2.5 del capítol XVI del PCT. 
 
La no previsió de l’amortització contravé les instruccions de l’Annex 5, pàgines 6 i 8 de 56. 
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
b.1.2) Bàscula de la planta de transferència (bàscula pont metàl·lica) 
 
Aportació mínima exigida en l’apartat K, de la clàusula 2 del capítol XIII del PCT (pàgina 56). 
 
La no previsió de l’amortització contravé les instruccions de l’Annex 5, pàgines 6 i 8 de 56. 
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L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
c) OFERTA ECONÒMICA 
 
L’oferta econòmica total amb IVA que fa l’empresa Geaser S.L. és de 1.536.221,69 €/any (pàgina 47 de 
56, de l’ANNEX 5). No obstant això, la comprovació de l'oferta econòmica constata una variació de 
11.276,80 € (pàgina 47 de 56 de l’Annex 5). Per tant, el total import de l’oferta econòmica, IVA 
inclòs, hauria de ser de 1.547.498,49 €. Aquesta diferència deriva del fet que l’empresa ha posat 
idèntics costos salarials per tot el personal, amb independència de la seva categoria professional, 
contravenint el cost real previst en l'ANNEX 4 dels PCA.  
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. Atès que aquestes 
errades provenen del càlcul dels costos del personal, s’imputen a l’apartat 4.1.1 de les Conclusions 
(personal). 
 
 
d) FREQÜÈNCIES  DE RECOLLIDES 

 
Les freqüències de recollida de les diferents fraccions de residus són les mínimes requerides en els plecs 
de clàusules. L’oferta en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
e) MILLORES SELECTIVA 
 
L’empresa es compromet a augmentar en 6 punts el percentatge de recollida selectiva de la comarca i 
també la de Sant Joan de les Abadesses. L’oferta en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
f) MILLORES ADDICIONALS 
 
L’empresa ofereix les tres millores addicionals respecte l'objecte del contracte. L’oferta en aquest 
apartat s’adequa als plecs. 
 
 
3.3.6. UTE URBASER SA - VIGFA RESIDUS SLU 

 
a) PERSONAL 
 
Aquesta empresa es compromet a contractar les persones relacionades en  l'ANNEX 4 del PCA. No 
obstant això,  en el moment de complimentar el quadre de personal (pàgina 11 de 56 de l’ANNEX 5), 
no preveu subrogar a la persona anomenada TACAR (pàgina 11 de 56 de l’Annex 5). 
Per altra banda, el cost anual del personal que preveu l’empresa és inferior al previst en l’ANNEX 4 
dels plecs (pàgines 25 a 42 de 56, de l’Annex 5). 
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A més, l’oferta preveu el mateix salari anual per tots els treballadors que tenen la mateixa categoria, 
contràriament al que preveu l’ANNEX 4 del PCA.  
 
L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les proposicions dels interessats s’hauran 
d’ajustar a allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i que la seva presentació 
suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, per part de 
l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
 
 
b) AMORTITZACIONS 
 
Una vegada revisada l'oferta econòmica, concretament la clàusula 16.1, es constata que tots els elements 
de l'oferta s'amortitzen en un o altre servei. L’oferta en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
c) OFERTA ECONÒMICA 
 
L’oferta econòmica total amb IVA que fa l’UTE Urbaser S.A. – Vigfa Residus, SLU. és de 
1.349.763,45 €/any (pàgina 47 de 56, de l’ANNEX 5). No obstant això, la revisió de l'oferta econòmica 
constata una variació de 24.165,60 € (pàgina 47 de 56 de l’Annex 5), ja que el total import de l’oferta 
econòmica, IVA inclòs, hauria de ser de 1.373.929,05 €. Aquesta diferència deriva del fet que 
l’empresa ha complimentat l'oferta econòmica amb un mateix salari anual a tots els conductors i un altre 
salari per a tots els peons.  
 
No s'han tingut en compte els costos del personal a subrogar que preveu l'ANNEX 4 del PCA. 
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació 
estableix que no s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. Atès que aquestes 
errades provenen del càlcul dels costos del personal, s’imputen a l’apartat 4.1.1 de les Conclusions 
(personal). 
 
 
d) FREQÜÈNCIES  DE RECOLLIDES 
 
Les freqüències de recollida de les diferents fraccions de residus són les mínimes requerides en els plecs 
de clàusules. L’oferta en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
e) MILLORES SELECTIVA 

 
L’empresa es compromet a augmentar en 6 punts el percentatge de recollida selectiva de la comarca i 
també la de Sant Joan de les Abadesses. L’oferta en aquest apartat s’adequa als plecs. 
 
 
f) MILLORES ADDICIONALS 
 
L’empresa ofereix les tres millores addicionals respecte l'objecte del contracte. L’oferta en aquest 
apartat s’adequa als plecs. 
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4. CONCLUSIONS 
 
4.1. Els resultats de la comprovació tècnica de les ofertes presentades, analitzats de conformitat amb el 
marc legal i normatiu descrit, determinen el següent: 
 
4.1.1. Si bé la totalitat de les empreses licitants han subscrit el compromís de subrogar la totalitat del 
personal actual, l’oferta econòmica presentada per 5 de les empreses, conté errors i incoherències que 
determinen la contravenció de la clàusula 14.2 del plec de clàusules administratives particulars. 
Aquestes empreses són les següents: 
 

 UTE SERSALL 95 SL -TRACTAMENTS I SERVEIS AMBIENTALS VILA SL 
 AMPANS MEDI AMBIENT SL 
 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 
 GEASER SL 
 UTE URBASER SA - VIGFA RESIDUS SLU 
 

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3.3 d’aquest informe i la clàusula 14.2 del plec de 
condicions administratives, aquestes ofertes no poden ser admeses. 
 
4.1.2. Hi ha 3 empreses que no complimenten correctament l'ANNEX 5, OFERTA ECONÒMICA, 
MILLORES I VEHICLES. Concretament hi ha alguns errors en el moment de complimentar l'oferta 
econòmica, ja que no fixen l'amortització de tots els elements que han d'aportar al servei de la recollida i 
el transport als gestors autoritzats dels residus municipals. Hi ha 3 empreses que  no  amortitzen alguns 
dels béns que amb caràcter obligatori han d'aportar al servei. Concretament en les instruccions per 
omplir l’oferta econòmica, pàgina 6 de 56 de l'ANNEX 5, s’estableix que s’han d’omplir tots els 
apartats –costos de personal, consum de gasoil per vehicle, amortitzacions, manteniment i conservació, 
productes materials i serveis  i assegurances-, de cada fitxa i, a més, s'estableix que en l’apartat 
d’amortitzacions s’hi ha d’especificar l’amortització dels diferents vehicles, maquinàries i equipaments 
varis, o sigui de tots els béns adquirits per l’adjudicatari, considerant la vida útil especificada en el 
capítol XIII, clàusula 5 del plec de condicions tècniques. Concretament són: 
 

 UTE SERSALL 95 SL -TRACTAMENTS I SERVEIS AMBIENTALS 
VILA SL 

 AMPANS MEDI AMBIENT SL 
 GEASER SL 

 
L’exigència de preveure l’amortització dels béns, instal·lacions i materials aportats pel contractista i que 
a la finalització de la vigència del contracte revertiran en favor del Consell Comarcal o del nou 
contractista, està justificada en la necessitat de disposar de la informació relativa al valor comptable del 
bé a la finalització del contracte. En efecte, la manca de previsió de l’amortització d’aquests elements 
comporta que la despesa que suposa la seva amortització no estigui definida i impedeix determinar el 
valor comptable del bé a la finalització del contracte. 
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3.3 d’aquest informe, en relació amb la clàusula 14.2 
del plec de condicions administratives i l’article 145 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquestes ofertes no poden ser 
admeses. 
 
 
4.1.3. Hi ha 3 empreses que no complimenten correctament l’ANNEX 5, OFERTA ECONÒMICA, 
MILLORES I VEHICLES. Concretament en les instruccions per omplir l’oferta econòmica, pàgina 8 de 
56 de l'ANNEX 5, s'especifica que en el cas que s'ofereixin millores s'hauran d'incloure en el quadre 
d'amortitzacions de la fitxa relativa al servei de gestió de la planta de transferència (pàgina 39 de 56). 
N'hi ha 3 que no  amortitzen la millora de la clàusula 16.4.b del PCA. Concretament són: 
 

 UTE SERSALL 95 SL -TRACTAMENTS I SERVEIS AMBIENTALS 
VILA SL 

 AMPANS MEDI AMBIENT SL 
 CESPA SA 
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A més, hi ha 1 empresa, la UTE SERSALL 95 SL -TRACTAMENTS I SERVEIS AMBIENTALS 
VILA SL, que no amortitza la millora de la clàusula 16.4.c del PCA. 
 
L’exigència de preveure l’amortització dels béns, instal·lacions i materials aportats pel contractista i que 
a la finalització de la vigència del contracte revertiran en favor del Consell Comarcal o del nou 
contractista, està justificada en la necessitat de disposar de la informació relativa al valor comptable del 
bé a la finalització del contracte. En efecte, la manca de previsió de l’amortització d’aquests elements 
comporta que la despesa que suposa la seva amortització no estigui definida i impedeix determinar el 
valor comptable del bé a la finalització del contracte. 
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3.3 d’aquest informe, en relació amb la clàusula 14.2 
del plec de condicions administratives i l’article 145 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquestes ofertes no poden ser 
admeses.  
 
4.1.4. Hi ha 2 empreses que no complimenten correctament l’ANNEX 5, OFERTA ECONÒMICA, 
MILLORES I VEHICLES, pel que fa a l’oferta econòmica presentada, ja que un cop fetes les 
comprovacions numèriques i aritmètiques derivades dels quadres de presentació d’ofertes, s’hi han 
detectat errades i/o incoherències. Concretament són: 
 

 AMPANS MEDI AMBIENT SL 
 CESPA SA 

 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3.3 d’aquest informe, en relació amb la clàusula 14.2 
del plec de condicions administratives i l’article 145 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquestes ofertes no poden ser 
admeses. 
 
 
4.2. En conseqüència, donat que cap de les ofertes presentades s’adequa als requeriments dels Plecs de 
clàusules administratives particulars reguladores de la licitació, esdevé necessari declarar desert el 
concurs i elevar aquest informe a la Mesa de contractació i a l’òrgan de contractació, als efectes 
pertinents. 
 
Ripoll, 30 de desembre de 2016//Montserrat Miarons i Serra// Interventora//Elisabet Muntadas i 
Castellà// Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental” 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- L’article 145.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, determina que les 
proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar a allò previst en el plec de 
clàusules administratives particulars i que la seva presentació suposa 
l’acceptació incondicionada de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, 
per part de l’empresari, sense salvetat o reserva. 
 
II.- La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
de la licitació estableix el següent: 
 
“La proposició econòmica i tècnica s'ha d'ajustar al model que consta com a 
ANNEX 5 OFERTA ECONÒMICA, MILLORES I VEHICLES, d'aquest plec. 
 
L'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, és el contingut del sobre 2.  
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- És indispensable omplir l'apartat de l'oferta econòmica (clàusula 16.1 d'aquest 
plec), fins i tot en el cas que no s'ofereixi una millora econòmica respecte al 
pressupost màxim del contracte.  
 
- El licitador només ha de complimentar les millores que vulgui oferir, de 
conformitat amb els criteris de valoració de les ofertes (clàusules 16.2, 16.3 i 
16.4), que determinen aquests plecs.  
 
- És indispensable complimentar l'apartat de les característiques dels vehicles que 
es subministraran per a la prestació del servei. És imprescindible que els vehicles 
compleixin les característiques mínimes que s'exigeixen al capítol XIII, clàusula 2, 
del Plec de condicions tècniques. 
 
L'ANNEX 5 s'ha de presentar obligatòriament enquadernat, en un document únic i 
en un format que impossibiliti la substitució de qualsevol de les pàgines que 
l'integren. 
 
La no adaptació de l'oferta al model que consta com a ANNEX 5 d'aquest plec, 
donarà lloc a la desestimació de l'oferta presentada. 
 
No s’admetran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.” 
 
La clàusula 17.2. del Plec de clàusules administratives determina que seran 
excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa; 
les que excedeixin el pressupost base de licitació; les que modifiquin el model de 
proposició establert als plecs; les que incloguin un error manifest en l’import de la 
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error 
o inconsistència que la faci inviable. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes 
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes 
prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
En la data que s’indiqui en el perfil del contractant, la Mesa de contractació, en 
sessió pública, donarà compte dels informes tècnics emesos en relació amb les 
proposicions econòmiques presentades. 
 
III.- L’article 151.3 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 determina que 
“no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.”. A 
sensu contrari, la licitació s’haurà de declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o 
proposició que s’ajusti als plecs. 
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L’apartat 4 de l’article 151 estableix que l’adjudicació i, per tant, l’acord de 
declarar desert el procediment contractual haurà de ser motivada i s’haurà de 
notificar als licitadors i, simultàniament, s’haurà de publicar al perfil del 
contractant.  
 
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti 
als licitadors exclosos o descartats interposar, conforme a l’article 40, recurs 
suficientment fonamentat contra la decisió adoptada. Així mateix disposa que 
respecte als candidats exclosos o descartats, haurà de contenir l’exposició resumida 
de les raons per les quals s’ha desestimat la seva candidatura o oferta. 
 
IV.- De conformitat amb l’article 40.2.c) del TRLCSP, els acord que impedeixin la 
continuació del procediment de contractació poden ser objecte de recurs especial en 
matèria de contractació, previ a la interposició del recurs contenciós administratiu. 
Aquest recurs té caràcter potestatiu.  
 
El termini per a la interposició d’aquest recurs és de 15 dies hàbils a comptar des 
del següent a aquell en què es remeti la notificació de l’acte impugnat. La 
interposició produirà la suspensió de la tramitació de l’expedient de contractació. 
 
La interposició del recurs especial en matèria de contractació requereix l’anunci 
previ, mitjançant escrit especificant l’acte del procediment que serà objecte del 
mateix. Aquest anunci previ s’ha de presentar davant de l’òrgan de contractació 
dins del termini de 15 dies hàbils atorgat per la interposició del recurs especial en 
matèria de contractació. 
 
Vist l’informe de Secretaria sobre la tramitació a seguir que consta a l’expedient. 
 
El termini del contracte actualment vigent finalitza el proper mes d’abril. És per 
això que s'ha d'instar el nou procediment contractual amb la màxima celeritat 
possible. 
 
Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de Govern per 
delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de 
Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Declarar desert el procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de recollida i el transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi 
de Camprodon, pels motius que s’exposen en l’informe que es transcriu a la part 
expositiva. 
 
Segon. Notificar aquest acord a les empreses que han pres part en el procediment 
de contractació fent-los constar que contra aquest acord podran presentar un recurs 
de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de rebre 
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aquesta notificació, o bé un recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos comptats també des de l'endemà de la recepció. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat o aquell que sigui competent per a la resolució del 
recurs, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en 
què es remeti la notificació. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els municipis de la comarca, als efectes 
oportuns. 
 
Quart. Publicar aquest acord en el DOEU, en el BOE, en el BOPG i  a la web del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del 
contractant. 
 
Cinquè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 27.12.16 Assignació a la funcionària de la corporació que es relaciona 

les funcions de cap d’àrea de Serveis a les persones i de cap 
d’àrea de Cooperació Municipal, Relacions Institucionals i 
transfrontereres, Modernització de l’Administració i Innovació 
Territorial. 

Decret de 30.12.16 Acceptar la baixa voluntària del treballador de la corporació 
que es relaciona. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4 i 5 de 
l'obra 2012/1332, inclosa al PUOSC, titulada " Augment de 
pressió al barri del Roser", de l'Ajuntament de Campdevànol, 
per un import total de 112.490,00 €. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 i última de l'obra 
2012/1330, inclosa al PUOSC, titulada "Millora en la seguretat 
viària a les urbanitzacions del Castell i Vista Alegre", de 
l'Ajuntament de Campdevànol, per un import total de 
24.645,56 €. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4 i 5 de 
l'obra 2011/861, inclosa al PUOSC, titulada "Rehabilitació dels 
edifici de cal Marquès i del convent del Carme per a museu 
municipal, 3a fase", de l'Ajuntament de Camprodon, per un 
import total de 158.503,17 €. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1 i 2 de l'obra 
2011/1497, inclosa al PUOSC, titulada "Condicionament d’un 
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local per a oficina de turisme i accés al museu", de 
l'Ajuntament de Camprodon, per un import total de 32.729,20 
€. 

Decret de 09.01.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 i 9 de l'obra 2011/873, inclosa al PUOSC, titulada 
"Ampliació i millora de la piscina municipal i sales annexes, 
fase 1", de l'Ajuntament de Ripoll, per un import total de 
293.138,95 €. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 24.10.2016 Aprovar l'expedient número 16/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 11.01.2017 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 

de l’empresa Casanova Hermanos, SA a la depuradora de 
Camprodon. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
El president comenta succintament els temes que passen pel Ple i comenta que es 
proposa introduir un punt per urgència, que és el conveni entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i el Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les 
despeses derivades de la coordinació comercialització i promoció del Projecte 
xarxa de senders Itinerànnia. 
 
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 
 


