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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 3/2015 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 16 de febrer de 2015 
Hora d’inici: 19:00 hores 
Hora d’acabament: 19:25 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 • Sr. Pep Palos Sastre 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de l’adhesió al Pla agrupat de formació contínua 2015. 
3. Resolució definitiva del contracte del servei de la recollida de gossos abandonats a la 

comarca del Ripollès 
4. Aprovació de factures 
5. Mocions d'urgència: 
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6. Informació de Presidència i Gerència. 
7. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 2 de febrer de 2015 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACI Ó 
CONTÍNUA 2015 
 
Vista la comunicació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) sobre 
l’adhesió al Pla agrupat de formació contínua (AFEDAP), promogut per les diputacions 
de Girona, Lleida, Tarragona, la mateixa ACM i els sindicats d’UGT, CCOO i Csi-F; 
 
Atesa la conveniència de l’adhesió i les instruccions enviades amb aquella comunicació; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Aprovar l'adhesió al Pla agrupat de formació contínua per a 2015 de l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’ACM per a la seva constància. 
 
Tercer. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que se celebri. 
 
 
3. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE  LA 
RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS A LA COMARCA DEL RIP OLLÈS 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data 7 d'abril de 2014, el Consell Comarcal del Ripollès va subscriure amb 
l'empresa Stone Abbey, S.L., el contracte del servei de recollida dels gossos abandonats, 
per un termini de 3 anys, prorrogables, anualment, per dos anys més. 
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2.- Per Decret de Presidència de 23 de gener de 2015 -ratificat per acord de Consell de 
Govern de data 2 de febrer de 2015-, i pels motius que detalladament s'hi exposen, 
s’incoa el procediment de resolució del contracte del servei de la recollida de gossos 
abandonats a la comarca del Ripollès. En el mateix acord s'atorga a l’empresa Stone 
Abbey, SL un període de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la seva 
notificació, per formular les al· legacions que estimi pertinents. 
 
Durant el termini atorgat a l'efecte, l'empresa Stone Abbey, S.L. no ha presentat cap escrit 
d'al· legacions. 
 
 
Fonaments de Dret:  
 
I.- Els apartats f) i h) de l'article 223 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), disposen, respectivament, que seran causa de resolució dels contractes 
l'incompliment de les obligacions essencials del contracte i les establertes expressament 
en els plecs. 
 
II.  L'article 225.3 del TRLCSP estableix que quan el contracte es resolgui per 
incompliment culpable del contractista, aquest ha d'indemnitzar l'Administració pels 
danys i perjudicis ocasionats. La indemnització s'ha de fer efectiva, en primer terme, 
sobre la garantia que, si s'escau, s'hagi constituït, sense perjudici de la subsistència de la 
responsabilitat del contractista pel que fa a l'import que excedeixi de la garantia 
confiscada. 
 
III.  D'acord amb allò que estableix l'article 100 c) del TRLCSP la garantia dipositada 
respon de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, 
d'acord amb el que estigui establert en el contracte o en el TRLCSP. 
 
IV.  D'acord amb el que estableix la clàusula 9.3.1.j) del plec regulador de la contractació, 
un cop finalitzat el contracte el servei reverteix a l'Administració, i el contractista ha de 
lliurar les obres,  instal· lacions i béns a què estigui obligat, d'acord amb el contracte, en 
perfecte estat de conservació i funcionament. 
 
V.- Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per a la interpretació, 
modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al contractista. 
 
VI.  L’òrgan competent per aprovar la resolució del contracte és el Consell de Govern per 
delegació del Ple en sessió celebrada en data de 19 de juliol de 2011 i publicat al BOP 
núm. 144 de Girona, de 29 de juliol de 2011. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
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Primer. Resoldre el contracte del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca 
del Ripollès, formalitzat en data 7 d’abril de 2014, entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i l'empresa Stone Abbey, S.L, amb efectes a partir del dia 2 de març de 2015  i aprovar el 
corresponent conveni de resolució. 
 
Segon. Incautar provisionalment, fins a la finalització del contracte, la garantia definitiva 
prestada per la societat Stone Abbey, S.L, per respondre dels possibles perjudicis que es 
puguin  causar al Consell Comarcal del Ripollès, a causa de la resolució anticipada del 
contracte. Un cop finalitzat el termini contractual, 7 d’abril de 2017,  si no existeixen 
responsabilitats que s'hagin de fer efectives sobre la garantia, es procedirà al seu retorn, 
previ informe favorable de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal.  
 
Tercer. El contractista ha de lliurar les obres, les  instal· lacions, el camí i els béns a què 
estigui obligat d'acord amb el contracte, en l'estat de conservació i funcionament 
adequats.  
 
L’empresa Stone Abbey, S.L ha de lliurar al Consell Comarcal del Ripollès, en correcte 
estat de conservació i ús, els béns adscrits al servei, següents: 

• Furgoneta marca Nissan, model NV200 i matrícula 5156 GWM. 
• Clau de la furgoneta marca Nissan, model NV200  i documentació  del vehicle. 
• Un joc de cadenes de cotxe per la neu. 
• Un joc de claus del Refugi i de les gàbies. 
• Lector de microxip bàsic 002910517. 
• Llaç de captura bàsic. 

 
Així mateix, ha d’acreditar tenir l'assegurança del vehicle en vigor, l'impost de circulació 
i l'assegurança de responsabilitat civil en vigor. Ha d’aportar còpia dels darrers rebuts de 
subministrament (cànon de l'aigua i llum). 
 
Així mateix, haurà de lliurar els documents següents: 
- Llibres de registres, llibre d'eutanàsies i carnets sanitaris actualitzats. 
- Còpies de les fulles d'adopció, acollida i recuperació tramitades. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, a l’efecte oportú. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
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12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), 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 dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer 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) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-1, mes de gener O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-2, mes de gener O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de gener O 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de gener O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes de gener O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes de gener O 4.145,48 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de gener O 3.758,55 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes de gener O 2.785,10 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida residus sòlids, mes de 
gener 

ADO 118.536,51 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de gener ADO 22.553,31 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollides extraordinàries Ripoll, 
gener. 

ADO 1.100,00 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollides extraordinàries Sant Joan, 
gener. 

ADO 770,00 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes, gener. ADO 437,27 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de gener O 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de gener O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de gener O 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de gener O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de gener O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de gener O 3.890,72 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de gener O 2.298,71 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
9.01.15 

ADO 961,43 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
5 i 7.01.15 

ADO 2.206,82 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
13, 14 i 16.01.15 

ADO 3.047,39 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
20.01.15 

ADO 977,74 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
22.01.15 

ADO 1.012,68 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniments sistemes informàtics 
mes de gener 

O 3.176,60 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes de gener O 2.220,52 

STONE ABBEY, SL 
Recollida gossos abandonats mes de 
gener 

O 2.809,12 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
5. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
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6. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA 
 
El gerent pren la paraula i informa als consellers sobre els temes següents: 

- A partir del dia 3 de març de 2015, Ripoll acollirà el Saló de l’Ensenyament que 
comptarà amb dues seus: teatre Comtal i el casal de joves El Galliner. 

- El proper dia 23 de febrer de 2015, està prevista una reunió a Figueres del Comitè 
d’Agermanament Conflent-Ripollès on es tractaran, entre altres, temes de turisme, 
jornades transfrontereres, etc.. 

- El proper dia 21 de febrer de 2015, està prevista una reunió amb la directora de 
Polítiques Ambientals sobre el Parc Natural. 

 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental,      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
 
          Miquel Rovira i Comas 
 


