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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 06/2017 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 21 de març de 2017 
Hora d’inici:  19:15 hores 
Hora d’acabament: 19:45 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 

 
   Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
 Vicepresidents:  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. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora:  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència:  Sr. Jordi Caparrós i Marcé 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Ripollès i Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar les infraestructures de 
la recollida selectiva. 

3. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès 
per a la realització d’actuacions en matèria de consum. 

4. Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a la 
contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017, 
consistent en la incorporació de l’Annex 1. Suport a la tècnica de Joventut 
municipal en el disseny, redacció, execució i justificació del projecte 
d’activitats anual. 
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5. Classificació de les ofertes presentades al procediment obert amb un únic 
criteri d’adjudicació, el preu més baix, del subministrament de 
formigó amb destí a la pavimentació de camins rurals de la comarca 
del Ripollès. 

6. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic de recollida de residus 
municipals i altres prestacions. 

7. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
7.1 Aprovació de factures. 

8. Mocions d’urgència: 
 

Control de l’Acció de Govern 
 

9. Donar compte dels decrets de Presidència. 
10. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
11. Precs i preguntes. 

 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat dels membres assistents, aprovar l'acta de la sessió 
ordinària del dia 7 de març de 2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ECOEMBALAJES ESPAÑA, 
S.A. PER A POTENCIAR LES INFRAESTRUCTURES DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA 
 
Vist l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
Ecoembalajes España, S.A. per a potenciar les infraestructures de la recollida 
selectiva; 
 
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 dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’acord de col·laboració a subscriure amb l’empresa Ecoembalajes 
España, S.A. per a potenciar les infraestructures de la recollida selectiva, el qual  és 
del contingut literal següent: 
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“ACORD DE COL∙LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. PER A POTENCIAR LES INFRAESTRUCTURES DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA 

 
REUNITS: 

Ripoll, ....................... 
 

Per una part, el Consell Comarcal del Ripollès amb domicili al carrer Progrés 22 de Ripoll (17500), 
representat en el present acte pel senyor Joan Manso i Bosoms, en qualitat de president, segons 
nomenament de data 7 de juliol de 2011, en ús de les competències que té atribuïdes per l’Acord del Ple 
del Consell de data 8 de setembre de 2015 i per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i assistit per 
la secretària de la corporació senyora Marta Arxé i Llagostera. 
 
Denominat en endavant el Consell 
 
Per altra part, Ecoembalajes España, S.A., Sociedad Anónima sense afany de lucre, adreçada a 
Madrid, Passeig de la Castellana, 83-85, 11ª planta, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 
12100 de la secció 8ª del llibre de societats, foli 17, full núm. M-190844 i amb NIF núm. A/81601700, i 
representada en aquest acte per Angel Hervella Touchard, en la seva qualitat de Director de Gestió 
Local i Autonòmica 
 
Denominada en endavant Ecoembes. 
 

MANIFESTEN: 
 
1. Que la Societat Ecoembes, entitat sense afany de lucre, s’ha constituït com a  entitat gestora del 

Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos, autoritzat en l’àmbit de Catalunya, per 
resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de 5 de juliol de 2013. 

 
2. Que amb data 22 de juliol de 2013 es va signar un Conveni marc entre l’Agència de Residus de 

Catalunya i Ecoembes, amb vigència fins a la fi de l’autorització concedida al Sistema Integrat 
gestionat per Ecoembes, al qual es troba adherit el Consell. 

 
 

En conseqüència, i reconeixent-se les parts, en la representació que ostenten, capacitat suficient per a 
formalitzar aquest Acord, el duen a terme amb subjecció als següents: 
 

PACTES 
 

PRIMERA: OBJECTE 
 
El present Acord té per objecte regular els compromisos entre el Consell i Ecoembes, per a potenciar 
les infraestructures de la recollida selectiva.  
 
SEGONA:  ABAST 
 
Donades les especificitats de la recollida selectiva del Consell, s’acorda incentivar-les i potenciar-les, 
per aquest motiu Ecoembes procedirà a satisfer al Consell la quantitat de CENT SEIXANTA MIL 
EUROS (160.000 €), sense IVA. 
 
TERCERA: FACTURACIÓ 
 
L’aportació econòmica serà facturada pel Consell mitjançant factures, amb el concepte “Sobrecost de 
la recollida selectiva. Fons de promoció del Conveni ARC-EE” amb el corresponent IVA del 10%. Les 
factures seran visades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 
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QUARTA: ENTRADA EN VIGOR I DURADA 
 

El present Acord tindrà efectes des de la signatura del mateix i estarà vigent fins el 30 de juny de 2018. 
 
CINQUENA: RESOLUCIÓ ANTICIPADA I RESCISIÓ DE L’ACORD 
 
El present Acord es resoldrà: 
 

1. Per caducitat o revocació de l’Autorització del Sistema Integrat de Gestió per part de la 
Comunitat Autònoma. 

2. Per la resolució del Conveni signat entre l’Agència de Residus i Ecoembes. 
3. Per mutu acord de les parts. 
4. Per incompliment greu de les obligacions assumides i derivades del present Acord per 

alguna de les parts. 
5. Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu vigent. 

 
SISENA: MODIFICACIÓ DE L’ACORD 

 
En el cas de produir-se alguna modificació de les condicions de l’Autorització al Sistema Integrat de 
Gestió i que tinguessin efecte sobre les disposicions del present Acord, les parts hauran d’incorporar-
les a aquest mitjançant una acta addicional. 

 
Així mateix, si una disposició legal o decisió judicial, pogués donar lloc a una modificació a l’execució 
del present Acord, les parts es comprometen, a informar a l’altra part de manera immediata i a prendre 
totes les mesures adients per assegurar-ne la continuïtat de l’execució de l’Acord en les condicions i en 
els terminis previstos a la disposició legal o en la decisió judicial corresponent. Ambdues parts es 
comprometen a introduir una clàusula similar als seus convenis i/o contractes amb tercers. 
 
SETENA: JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, desenvolupament, modificació resolució i efectes 
derivats de l'aplicació d'aquest Acord es solucionaran per acord de les parts. Si no s'arriba a un acord 
les qüestions litigioses seran competència de l'ordre jurisdiccional Contenciós Administratiu.  

 
I en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen el present Acord per duplicat, en el lloc i data de 
l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’empresa Ecoembalajes España, S.A., a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat, juntament amb una còpia de l’acord. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura de l’acord. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
L'AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM 
 
Vista la minuta de conveni entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té per objecte la formalització 
d’un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum al Consell Comarcal del 
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Ripollès per a la realització de les actuacions definides en matèria de consum a la 
comarca i concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de 
les funcions encomanades així com el finançament corresponent de l’activitat 
encarregada. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, així com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
L'encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència i, en 
aquest cas,  donat que l'encàrrec es realitza entre diferents administracions 
públiques, s'ha de formalitzar mitjançant la signatura del corresponent conveni 
entre elles de conformitat amb allò que disposa l'article 11 de la Llei 40/2015.  
 
L'instrument de formalització de l'encomana de gestió, en aquest cas el conveni, 
s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
eficàcia. L’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya publicarà 
en el DOGC aquest conveni (Clàusula catorzena). 
 
Vist l'informe de Secretaria emès al respecte; 
 
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 dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar  el conveni d’encàrrec de gestió de l'Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Ripollès, per a la 
realització d'actuacions en matèria de consum, el qual és del contingut literal 
següent:  
 
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL       PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM. 
 

 
Barcelona,       
 

R  E  U  N  I  T  S  
 
D'una part, la senyora      , directora de l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya, qui intervé en representació d’aquesta entitat pública d’acord 
amb el nomenament efectuat mitjançant el Decret 221/2016, de 8 de març, i en virtut de les 
funcions assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació. 
 
 
De l'altra part, el senyor/a      , president/a del Consell Comarcal       al qual 
representa segons nomenament de data      ,  qui actua en ús de les competències que té 
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atribuïdes per l’Acord del Ple del Consell de data        i per l’article 13.1 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya. 
 

M  A  N   I  F  E  S  T  E  N 
 

 
Primer.- La Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut 
d'Autonomia, té competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i dels 
usuaris, i, d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana 
del Consum és l’entitat pública que té assignades totes les competències que corresponen a 
la Generalitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia. 
 
Segon.- L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 
de desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi 
de Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de: 

- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la 
millora dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris. 

- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de 
consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en el 
que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure convenis per 
compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al compliment de llurs 
finalitats. 
 

Tercer.-  Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 
i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, entre les quals d'acord amb el previst als 
articles 25 c), hi ha l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar 
l’Administració de la Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional (article 
36.2). 
 
A l’article 66.3.g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es preveu que els municipis tenen 
competència pròpia en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries i a 
l’article 85 de la mateixa norma s’indica que les comarques a més a més de prestar serveis 
públics d’interès supramunicipal han d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels 
serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals 
en els termes establerts legalment. 
 
Quart.-  Un dels objectius del Codi de consum de Catalunya, aprovat mitjançant la  Llei 
22/2010, de 22 de juliol, és que les persones consumidores i usuàries gaudeixin, com a 
mínim, d’accés a un servi públic de consum en la seva comarca. 
 
Cinquè.- L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal de               tenen 
interès en impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació 
de les persones consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum. 
 
Sisè.- En virtut dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els 
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o 
entitats púbiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia, 
o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 
Setè.- Al punt 5 de l’article 10 de l’esmentada Llei 26/2010, de 3 d’agost, d’aplicació al conjunt 
d’administracions públiques de Catalunya, s’estableix que si l’òrgan, organisme o entitat pública que 
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar 
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mitjançant un conveni, i en defineix la forma i el contingut. Aquesta previsió no resulta incompatible 
amb la normativa de règim local. 
 
En aquest cas, atesa l’obligació legal d’implantar un servei públic de consum en cada 
comarca i tenint en compte l’assignació de competències que en matèria de consum 
corresponen a l’Agència Catalana del Consum i als municipis de Catalunya i l’experiència 
derivada d’encàrrecs de gestió anteriors que ara són objecte d’actualització, les parts 
consideren, que des de la comarca, i pel Consell Comarcal, es pot portar a terme, amb 
eficàcia i eficiència, una gestió de determinades activitats relacionades amb el consum, i en 
benefici de les persones consumidores i usuàries, en tant que entitat local de caràcter 
territorial més propera, agrupadora de municipis contigus i dotada d’equipament suficient a 
l’efecte. 
 
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió per a la realització de 
diverses actuacions en matèria de consum en base a les següents, 

 
C  L  À  U  S  U  L  E  S 

 
Primera.-  
El conveni té per objecte la formalització d’un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum al 
Consell Comarcal de       per a la realització d’actuacions definides en matèria de consum a la 
comarca i concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions 
encomanades així com el finançament corresponent a l’activitat encarregada. 
 
Segona.-    
1. El conveni d’encàrrec de gestió comprèn l’atenció dels ciutadans i ciutadanes domiciliats 
en els diversos municipis que integren la comarca, en les següents activitats en matèria de 
defensa de les persones consumidores i usuàries: 
 
a) Atenció al públic en una oficina presencial que ha de disposar d’un rètol que identifiqui 

de forma clara l’oficina d’informació a les persones consumidores. L’oficina ha d’estar 
oberta al públic un mínim de 10 hores a la setmana.  

b) Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d’exercir-los. 

c) Recepció i  tramitació d’acord amb la normativa d’aplicació, de les queixes, consultes i 
denúncies presentades per les persones consumidores i resolució de les que li pertoquen 
com a servei públic de consum o, en un altre cas les ha de remetre als òrgans 
competents. 

d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n 
derivin. 

e) En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, gestionar 
les reclamacions portant a terme els tràmits necessaris per a la seva resolució, d’acord 
amb les instruccions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. 

f) Actuar com a secretari dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre del seu 
àmbit territorial. 

g) En aquells consells comarcals en què, per la manca de volum d’expedients no es 
realitzen vistes arbitrals de manera habitual, la persona que hauria d’actuar com a 
secretària dels òrgans arbitrals donarà suport, quan així se li requereixi per part d 
l’ACC, a altres consells comarcals per tal d’estar permanentment formada 

 
2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici per la qual cosa s’ha de desenvolupar d’acord amb les 
normes vigents en matèria de consum i amb els actes, les instruccions i les resolucions 
aprovades per l’entitat encarregant.  
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3. La gestió de l’encàrrec es portarà a terme de forma directa pel Consell Comarcal, 
qualsevol decisió o incidència relacionada amb aquest sistema de gestió s’ha de comunicar 
a l’Agència Catalana del Consum abans de la seva aplicació i amb antel∙lació suficient per 
a la seva valoració. 
 
Tercera.- 
1. El Consell Comarcal disposarà del personal propi que s’especifica a l’annex I d’aquest 
conveni per dur a terme les tasques indicades en la clàusula anterior. Aquestes tasques es 
desenvoluparan en coordinació amb la secció territorial de consum de l’Agència Catalana 
del  Consum de la seva demarcació i dels serveis centrals de Agència Catalana del Consum, 
d'on rebrà les instruccions i els protocols necessaris i també el suport formatiu i informàtic 
i l'assessorament legal que siguin necessaris.  

A l’hora de seleccionar aquest personal es valorarà l’experiència i coneixements en l’àmbit 
del consum i caldrà el vistiplau de l’Agència Catalana del Consum a la seva contractació. 

La contractació de personal sense l’aprovació expressa de l’Agència Catalana del Consum 
comportarà la inadmissió de les despeses corresponents a aquest personal en la justificació 
que haurà de presentar el Consell Comarcal d’acord amb el que estableix la clàusula 
novena.  

2. L’Agència Catalana del Consum a través dels seus serveis centrals o de les seccions 
territorials de consum convocarà a reunions periòdiques als tècnics comarcals, per tal 
d’avaluar i fer un seguiment de les tasques i unificar i coordinar criteris d'actuació. 

 
Quarta.- 
El Consell Comarcal ha de posar a disposició del personal que desenvolupa les tasques 
objecte d’aquest conveni l'espai i els mitjans necessaris per tal que pugui desenvolupar les 
tasques encarregades. El Consell Comarcal també disposarà d'un espai adient preparat per 
a la celebració de les sessions del tribunal arbitral. 
 
Cinquena.-  
Quan les seccions territorials de consum de l’Agència Catalana del Consum  o la Junta 
Arbitral de Consum de Catalunya rebin una petició d'arbitratge tramesa des d'un Consell 
Comarcal, han de seguir els tràmits establerts fins a la constitució del col∙legi arbitral, el 
qual es reunirà en la seu del Consell Comarcal, o a l’espai que aquest determini, per 
celebrar-hi les audiències necessàries. El president i el secretari del tribunal arbitral seran 
nomenats per l’Agència Catalana del Consum. 
 
Sisena.-         
1. El Consell Comarcal       ha de tramitar els expedients de consum que derivin de les 
taques encomanades mitjançant l’aplicatiu informàtic SIC (Sistema d’informació de 
Consum) d’acord amb les instruccions de l’Agència Catalana del Consum i també les de la 
Junta Arbitral de Consum de Catalunya en relació amb la gestió de reclamacions en matèria 
de mediació i arbitratge de consum, per tal d’aprofitar les eines de gestió vinculades al SIC 
especificades en les instruccions (compulsa, assentament de sortida, etc.) i també perquè es 
pugui fer la valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió d’acord amb els barems 
establerts a l’annex II 

2. Els barems d’actuacions es revisaran cada any i han de servir per determinar el 
dimensionament de la comarca i la quantia de la dotació o finançament del conveni per a 
l’any següent. 

3. L’Agència Catalana del Consum farà arribar al consell comarcal un informe de les 
activitats realitzades durant els sis primers mesos de l’any on es recolliran els indicadors 
necessaris perquè pugui fer el seguiment de les tasques encomanades. 

4. En els procediments i les relacions amb les interessats i entre les administracions s’haurà 
de tenir en compte la tramitació electrònica impulsada per les lleis de procediment 
administratiu. 
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Setena.- 
1. L’obtenció, cessió i conservació de dades personals derivades de l’exercici de les 
funcions encomanades resta subjecta al previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i a les seves normes de desenvolupament sens 
perjudici de l’aplicació de la legislació sobre preservació del dret a la intimitat personal i 
la de gestió i preservació de la documentació administrativa. 
 
2. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’aplicació del conveni de tenir caràcter confidencial no podrà ser objecte de reproducció 
total o parcial per cap mitjà o suport ni, per tant,  se’n podrà fer un tractament o edició 
informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució. 
 
3. Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, o a d’altres persones.  
 
Vuitena.- 
1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de gestió 
l’Agència Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell Comarcal      , per 
a l’any 2017, de       a càrrec de la partida 6170/460000100/4610/0000 del seu 
pressupost. 

2. L’import de la contraprestació indicat a l’apartat immediat anterior s’ha d’abonar 
mitjançant transferència al Consell Comarcal en un compte bancari, comunicat amb 
antelació a l’Agència Catalana del Consum, degudament autoritzat i certificat per la seva 
Intervenció de fons. La transferència s’ha de fer un cop signat el conveni o les seves 
addendes. 

3. El càlcul del finançament de l’activitat encarregada és farà tenint en compte les 
disponibilitats pressupostàries, el previst a la clàusula sisena i el nivell d’eficàcia, 
eficiència i efectivitat en el desenvolupament de l’encàrrec de gestió. 

 
Novena.-  
1. El Consell Comarcal de       ha de justificar la totalitat de la despesa efectuada en 
exercici de l’activitat encarregada, abans del 31 de gener de      , mitjançant: 

 Un certificat original de costos subscrit per l’Interventor/a del consell comarcal que 
haurà d’incloure les despeses corresponents a les activitats encomanades d’acord 
amb el conveni signat. 

 Una relació detallada del personal del consell comarcal (nom, NIF i categoria) que 
ha portat a terme les tasques de consum amb informació de l’horari dedicat a 
l’activitat. 

 Una memòria anual amb el detall de les actuacions realitzades que haurà de contenir 
les dades especificades a l’annex II. 

2. Sens perjudici de les actuacions que legalment corresponguin als òrgans de control i 
intervenció, l’Agència Catalana del Consum ha de comprovar la justificació presentada pel 
Consell Comarcal pel que fa a la despesa i a les tasques efectivament realitzades. 

3. En cas que la quantitat de la despesa justificada per l’activitat desenvolupada sigui 
inferior a l’aportació prevista a la clàusula vuitena, la diferència s’aplicarà com a reducció 
al conveni o addenda de l’exercici següent. A manca d’aquest, les parts de mutu acord 
establiran el procediment de devolució més àgil i oportú. 
 
Desena.- 
El Consell Comarcal de         resta obligat a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Intervenció General, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control i 
fiscalització competents. 
 
Onzena.- 
1. El conveni, sens perjudici del que s’indica als apartats següents, serà vigent des de l’1 de 
gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2020. 
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2. La clàusula vuitena, pel que fa a la contraprestació econòmica que s’hi preveu, és vigent 
fins el 31 de desembre de 2017. Pels anys successius, les parts han de formalitzar un acord 
o addenda anual de modificació d’aquesta clàusula i la dels annexos que resultin afectats 
per tal de concretar el finançament i, per tant, la contraprestació aplicable. 
 
3. El conveni pot ser objecte de pròrroga mitjançant un acord de les parts a formalitzar per 
escrit abans del transcurs del termini de vigència previst al primer apartat d’aquesta 
clàusula. 
 
Dotzena.- 
1. El conveni s’extingeix per la finalització del període de vigència sense pròrroga i per les 
següents causes: 
 
- Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
- Per revocació de l’Agència Catalana del consum davant qualsevol incompliment greu de 

les obligacions assumides per part del Consell Comarcal. La revocació es realitzarà 
mitjançant resolució motivada atorgant prèviament tràmit d’audiència al Consell 
Comarcal. 

- Per renúncia del Consell Comarcal davant qualsevol incompliment greu de les 
obligacions assumides per l’Agència Catalana del Consum. La renúncia exigirà 
prèviament tràmit d’audiència a l’Agència Catalana del Consum. 

- Per dissolució o extinció de qualsevulla de les parts signatàries que faci inviable el 
manteniment de l’encàrrec de gestió. 

- Per qualsevol altres causes previstes legalment. 
 
2. Dintre del període de vigència, el conveni d’encàrrec de gestió pot ser objecte de 
modificació mitjançant un acord específic, motivat i per escrit degudament formalitzat per 
les parts. En cas de coincidir amb la modificació o la pròrroga previstes a la clàusula 
dotzena les decisions s’adoptaran en un únic document. 
 
Tretzena.- 
1. El conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col∙laboració entre 
administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i queda fora de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.  
 
2. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la 
resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present Conveni, s’han de 
solucionar per acord de les parts observant els principis reguladors de l’actuació 
administrativa previstos a l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació.  
 
3. Les parts constitueixen una Comissió de Seguiment i Control integrada per un màxim de 
dos representants de cada part per tal de resoldre els conflictes interpretatius i aplicatius 
de forma democràtica i deixant constància dels acords presos en Acta. Aquesta comissió es 
reunirà sempre que ho sol∙licitin les parts, i també serà la responsable d’acordar la forma 
de finalitzar les actuacions en curs en cas d’extinció anticipada. 
 
En defecte de normes pròpies, el funcionament d’aquesta comissió s’adequarà al règim 
jurídic dels òrgans col∙legiats previst a la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
4. En darrera instància, les qüestions litigioses que sorgeixin de la interpretació o 
l’execució d’aquest encàrrec i que s’hagin de resoldre judicialment seran del coneixement i 
la competència dels òrgans de la jurisdicció contenciosa  administrativa. 
 
Catorzena.-  
Aquest conveni d’encàrrec de gestió deixa sense efecte qualsevol altre conveni de 
col∙laboració subscrit amb anterioritat entre les parts en matèria de coordinació 
d’actuacions en matèria de consum. 
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El conveni d’encàrrec de gestió serà publicat en el DOGC a instàncies de l’Agència 
Catalana del Consum. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat i consentiment amb aquest encàrrec de gestió, 
ambdues parts el signen per duplicat al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.” 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Cultura, Salut i 
Consum, 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 d’aquest conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT 
DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 
2017, CONSISTENT EN LA INCORPORACIÓ DE L’ANNEX 1. SUPORT A 
LA TÈCNICA DE JOVENTUT MUNICIPAL EN EL DISSENY, 
REDACCIÓ, EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
D’ACTIVITATS ANUAL 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 7 de febrer de 2017 va aprovar el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i  l’Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017, 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses vol redactar i executar el projecte 
d’activitats anual de Joventut, Hi-Connect d’abast comarcal, per aquesta raó cal 
incorporar l’Annex 1: Suport a la tècnica de Joventut municipal en el disseny, 
redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual, el qual no estava 
previst en el conveni aprovat en data 7 de febrer de 2017. 
 
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 dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses per a la contribució al cofinançament del servei de joventut 
comarcal, any 2017, consistent en l’Annex 1, Suport a la tècnica de Joventut 



 12 

municipal en el disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats 
anual, el qual és del contingut literal següent: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER A LA 
CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

Artículo I. Annex 1: Suport a la tècnica de Joventut municipal en el disseny, redacció, 
execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

 
Primer.- Objecte 
 
El servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès donarà suport a la tècnica de Joventut del 
municipi en el disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual de Joventut, per 
alliberar-la d’hores i poder planificar i executar el projecte Hi-Connect d’abast comarcal.  
 
Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 
 
2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 25 
hores al llarg de l’any, pel suport en de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 
d’activitats.  
2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  
2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 
que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  
2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 
serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  
2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 
adreçades a la població juvenil del municipi.  
2.6 Donar suport a la tècnica de Joventut municipal en el disseny, redacció, execució i justificació del 
projecte d’activitats anual, que permet accedir a la subvenció de la Direcció General de Joventut. 
2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 
d’aquest servei.  
2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 
reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament: 
 
3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  
3.2 Dotar el tècnic/a de joventut comarcal dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques 
que se li encomanin.  
3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 
3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 
3.5 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 
Consell Comarcal del Ripollès.  
3.6 Facilitar tota la documentació necessària, per poder donar suport en la justificació del projecte 
d’activitats anual de Joventut. 
 
Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut comarcal 
 
4.1 Donar suport a la tècnica de Joventut municipal en l’elaboració, redacció, execució i justificació 
del projectes d’activitats. 
4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 
anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 
coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en l’execució, per tal 
d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi intervingui 
realitzant tasques de suport.  
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4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 
del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  
4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 
entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  
4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 
que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 
Consell Comarcal.  
 
Cinquè.- Pagament 
 
Donada l’excepcionalitat de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en el lideratge del projecte Hi-
Connect, i amb la voluntat de compensar la seva dedicació en aquest projecte d’abast comarcal, 
l’import serà 0,00 € (zero euros) en concepte de suport en la tècnica de Joventut municipal en el 
disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s’esmenten a l’encapçalament. ” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
5. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL 
PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SUBMINISTRAMENT 
DE FORMIGÓ AMB DESTÍ A LA PAVIMENTACIÓ DE CAMINS 
RURALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
En data 7 de febrer de 2017, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb únic 
criteri d’adjudicació, el preu més baix, del contracte de subministrament de 
formigó amb destí a la pavimentació de camins de la comarca del Ripollès.  
 
En data 23 de febrer de 2017, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 38 i 
en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que 
els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Durant el termini de licitació es presenten un total de dues empreses: 
 

1. Formigons La Vall d’en Bas SLU 
2. Promotora Mediterrànea-2, SA 

 
En data 14 de març de 2017 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores,  
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les dues 
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empreses que han presentat oferta, i les admet per passar a la fase d’obertura 
d’ofertes.  
 
El mateix 14 de març de 2017, la Mesa de contractació, reunida a les 13.00 
hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 (oferta 
econòmica) de les empreses admeses a licitació de subministrament de 
formigó amb destí a la pavimentació de camins de la comarca del Ripollès, amb el 
resultat següent: 
 
OFERTANTS PRESSUPOST M3 FORMIGÓ MILLORES (m3-punts) 
    Promotora Mediterránea-2, SA 106.500,00 € 1.530,5 m3 112,5 m3-punts 
    Formigons la Vall d’en Bas, SLU 106.500,00 € 1.468 m3 50 m3-punts 

 
Els Serveis Tècnics, en data 16 de març de 2017, ha emès un informe que 
classifica les ofertes en ordre decreixent i resulta que l’oferta econòmicament més 
avantatjosa és la presentada per l’empresa Promotora Mediterrànea-2 SA. 
 
La Mesa de contractació, en la mateixa data, ha acceptat aquest informe 
tècnic la part del qual, en allò que interessa, es transcriu a continuació: 
 
“INFORME  
 
1.- Primer.- Bases del concurs i criteris d’adjudicació 
- El preu màxim de licitació es fixa en un total de 106.500,00 €, IVA inclòs. 
- La quantitat de metres cúbics a subministrar amb un mínim de 1.418 m3. 
- Millores complementàries al contracte de subministrament: 

- m3 addicionals de formigó subministrat de les mateixes característiques de les exigides en el 
plec. (1 punt per cada m3 addicional ofertat) 

 
 
2.- Segon.- Valoració de les ofertes acceptades per la Mesa 
 
OFERTANTS PRESSUPOST M3 FORMIGÓ MILLORES (m3-punts) 
    Promotora Mediterránea-2, SA 106.500,00 € 1.530,5 m3 112,5 m3-punts 
    Formigons la Vall d’en Bas, SLU 106.500,00 € 1.468 m3 50 m3-punts 
 
3.- Tercer.- L’empresa 
De l’examen ponderat de les diferents ofertes presentades, proposo a aquesta Corporació, com la més 
avantatjosa, a l’empresa Promotora Mediterránea-2, SA, que s’ajusta al Plec de bases del concurs, 
reuneix les condicions que es demanen i està capacitada per al subministrament. 
 
El tècnic//Jordi Valldaura Pous//Ripoll, 16 de març de 2017” 
 
La Mesa de contractació, de conformitat amb el resultat de la valoració de l’oferta, 
ha realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal d’admetre l'oferta presentada 
per l’empresa Promotora Mediterrànea-2 SA i efectuar-li el requeriment de la 
documentació legalment preceptiva. 
 
Examinada la documentació presentada per l’empresa licitadora i de conformitat 
amb allò que estableix l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara 
endavant TRLCSP), es conclou que l'empresa licitadora ha de presentar la 
documentació següent:  
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 Dipositar la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA 

exclòs, (4.400,82 €). 
 Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan 

l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica. 
 Còpia autenticada del NIF  de l’empresa. 
 Escriptura de constitució de la societat o acta fundacional, de la seva 

modificació posterior, si és el cas, degudament inscrita en el Registre 
Mercantil o altre organisme competent i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat pel 
lletrat funcionari de l'Administració pública.  

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que s'hagi autoritzat 
el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de forma directa la seva 
acreditació (MODEL 1).  

 Autorització per a què les notificacions es duguin a terme de manera 
electrònica mitjançant el servei e-Notum d'acord amb el (MODEL 2) que 
ha de contenir la designació de les persones responsables per rebre les 
notificacions i el correu electrònic on rebre-les. 
 

Si l’empresa està inscrita en Registre Oficial de Licitadors (RELI), només 
s’haurà d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través d’una còpia de 
la fitxa resum de la inscripció al RELI, i presentar la declaració de l’empresari 
que manifesti que les circumstàncies reflectides en la inscripció no han 
experimentat cap variació (MODEL 3). 
 
Si la documentació administrativa, corresponent a DNI, NIF i escriptures de 
constitució i representació, ja són al Consell Comarcal del Ripollès per una 
contractació anterior, l’adjudicatari podrà optar per designar l’obra, servei o 
subministrament i l’expedient en què consten, acompanyant una declaració de 
què el seu contingut i certesa no han sofert cap variació des d’aleshores. En cap 
cas es podrà exercir aquesta opció per a documents presentats més enllà de 
cinc anys comptats des de l’edicte de convocatòria del concurs. 

 
Aquest procediment contractual és competència del Consell de Govern per 
delegació de la Presidència adoptada per Decret de Presidència de 3 de setembre de 
2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, d’acord amb la 
proposta feta per la Mesa de contractació, de conformitat amb l'ordre decreixent 
següent: 
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OFERTANTS PRESSUPOST 
IVA INCLÒS 

M3 
FORMIGÓ 

MILLORES 
(m3-punts) 

Promotora Mediterránea-2, SA 106.500,00 € 1.530,5 m3 112,5 m3-punts 
Formigons la Vall d’en Bas, 
SLU 

106.500,00 € 1.468 m3 50 m3-punts 

 
Segon. Admetre l'oferta presentada per l’empresa Promotora Mediterrànea-2 SA, 
que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa i requerir-la, per tal que, 
d’acord amb allò que disposa l’article 151.2 del TRLCSP, en el termini màxim de 
10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució, 
presenti a la Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, la documentació 
que es detalla a continuació: 
 

 Dipositar la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA 
exclòs, (4.400,82 €). 

 Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan 
l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica. 

 Còpia autenticada del NIF  de l’empresa. 
 Escriptura de constitució de la societat o acta fundacional, de la seva 

modificació posterior, si és el cas, degudament inscrita en el Registre 
Mercantil o altre organisme competent i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat pel 
lletrat funcionari de l'Administració pública.  

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que s'hagi autoritzat 
el Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de forma directa la seva 
acreditació (MODEL 1).  

 Autorització per a què les notificacions es duguin a terme de manera 
electrònica mitjançant el servei e-Notum d'acord amb el (MODEL 2) que 
ha de contenir la designació de les persones responsables per rebre les 
notificacions i el correu electrònic on rebre-les. 
 

Si l’empresa està inscrita en Registre Oficial de Licitadors (RELI), només 
s’haurà d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través d’una còpia de 
la fitxa resum de la inscripció al RELI, i presentar la declaració de l’empresari 
que manifesti que les circumstàncies reflectides en la inscripció no han 
experimentat cap variació (MODEL 3). 
 
Si la documentació administrativa, corresponent a DNI, NIF i escriptures de 
constitució i representació, ja són al Consell Comarcal del Ripollès per una 
contractació anterior, l’adjudicatari podrà optar per designar l’obra, servei o 
subministrament i l’expedient en què consten, acompanyant una declaració de 
què el seu contingut i certesa no han sofert cap variació des d’aleshores. En cap 
cas es podrà exercir aquesta opció per a documents presentats més enllà de 
cinc anys comptats des de l’edicte de convocatòria del concurs. 
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Els documents es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (C. Progrés, 22, 2a. planta, Ripoll-17500, tel 972 
703211). 
 
Tercer. Comunicar a l’empresa Promotora Mediterrànea-2 SA que, de no donar 
compliment al present requeriment en temps i forma, s’entendrà que ha 
retirat la seva oferta. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a tots els candidats presentats, tot indicant-los que 
aquest és un acte de tràmit, no susceptible de recurs, no obstant això, poden 
al·legar la seva oposició al seu contingut, per a la seva consideració en la resolució 
que posi fi al procediment, de conformitat amb allò que disposa l'article 112.1 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
 
6. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES 
PRESTACIONS 
 
Antecedents de fet: 
 
1.- En data de 19 d’agost de 2002, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2002 i 
per un termini d’execució i de vigència de deu anys, es va subscriure el contracte 
de concessió del servei públic de recollida de residus municipals i altres 
prestacions, entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS, 
SL. 
 
El pacte segon del contracte subscrit, així com l'article 10 del plec regulador de la 
contractació relatius al termini de vigència de la concessió, estableixen que el 
contracte serà prorrogable expressament per períodes de 6 mesos fins a un màxim 
de 2 anys. Únicament en casos de necessitat causada per l’interès públic del servei, 
podrà prorrogar-se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò que resulti 
del principi d’equilibri financer del contracte. Així mateix, serà obligatòria pel 
contractista una pròrroga de 6 mesos si no ha estat formalitzada una nova 
adjudicació del servei abans de la finalització del termini contractual o de les seves 
pròrrogues. 
 
La totalitat d’aquestes pròrrogues finalitza el proper dia 1 d’abril de 2017. 
 
2.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de juliol de 2016 va aprovar 
la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació per 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació 
ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, així com el corresponent Plec de clàusules 
econòmiques administratives i tècniques. Aquesta proposta havia estat dictaminada 
favorablement, amb caràcter previ, pel Consell d'Alcaldes, en la seva sessió 
ordinària de data 12 de juliol de 2016. 
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En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon va notificar a aquesta 
corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari celebrada en 
data 2 de setembre de 2016, pel qual denunciava el Conveni de delegació de la 
competència de la recollida i el tractament de residus, subscrit en data 9 d'octubre 
de 1998. 
 
L'acord de revocació del conveni de delegació adoptat per l'Ajuntament de 
Camprodon, comportava una modificació substancial del contracte de residus 
aprovat pel Consell Comarcal. En conseqüència, el dia 6 de setembre de 2016, la 
presidència va dictar un decret pel qual es suspenia i deixava sense efecte la 
tramitació d'aquest expedient de contractació i s'instava, amb la màxima celeritat, 
la tramitació d'un nou expedient de contractació per a la prestació del servei a tota 
la comarca, exclòs el municipi de Camprodon. El Consell de Govern, en sessió de 
data 6 de setembre va ratificar aquest decret. 
 
3.- 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, excepte el municipi de Camprodon, així com el plec de 
clàusules econòmiques administratives i tècniques i 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 
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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 es va procedir a l'obertura del Sobre 2, proposició 
econòmica i tècnica del procediment d’adjudicació del contracte de referència, en 
sessió pública.  
 
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, van emetre un informe sobre la valoració de les 
ofertes presentades, el qual concloïa que cap de les ofertes presentades s’adequava 
als requeriments dels Plecs de clàusules administratives particulars reguladores de 
la licitació, per la qual cosa esdevenia necessari declarar desert el concurs i elevar 
l’informe a la Mesa de contractació i a l’òrgan de contractació, als efectes 
pertinents.  
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de gener de 2017 va acordar 
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’exposaven en l’informe de data 30 de desembre 
de 2016. 
 
4.- Contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió de data 17 de gener 
de 2017, s’han interposat 4 recursos especials en matèria de contractació davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, els quals actualment estan en 
tràmit –N-2017-021, N-2017-022, N-2017-024 i N-2017-029-. 
 
En aquests recursos s’ha acordat la mesura provisional consistent a suspendre el 
procediment de contractació, d’acord amb el previst als articles 43 i 46.3 del 
TRLCSP i 25.1 del Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual, mitjançant Resolució del president del Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic de data 15 de febrer de 2017. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- De conformitat amb l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les bases de règim local, els municipis han de prestar, en tot cas, el servei de 
recollida de residus. En el mateix sentit es pronuncia l’article 67.a) del Decret 
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legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local. 
 
Per tant, el servei de recollida de residus és de prestació mínima i obligatòria. 
 
A la comarca del Ripollès aquesta competència recau en el Consell Comarcal, que 
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 el municipi de Camprodon que, per acord adoptat pel seu plenari en 
data 2 de setembre de 2016, va revocar la delegació d’aquesta competència. 
 
L’article 153.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que els ens locals han 
d’establir els serveis públics mínims obligatoris i garantir-ne la continuïtat de la 
prestació. 
 
II.- De conformitat amb l’article 40.2.c) 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 (d’ara endavant TRLCSP), els acords 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. 
 
La presentació de l’escrit d’interposició del recurs s’haurà de fer necessàriament en 
el registre de l’òrgan  de contractació o en el de l’òrgan competent per a la 
resolució del recurs. L’escrit d’interposició haurà de tenir el contingut i s’hi hauran 
d’adjuntar els documents que detalla l’article 44.4 del TRLCSP. En l’àmbit de 
Catalunya l’òrgan competent a l’efecte de la resolució dels recursos especials en 
matèria de contractació és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 45 del TRLCSP, si l’acte recorregut 
mitjançant la interposició del recurs especial en matèria de contractació és el 
d’adjudicació, quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de contractació. En 
el cas que ens ocupa, en què l’òrgan de contractació ha declarat desert el concurs, 
atès que ens trobem en fase d’adjudicació del contracte, la interposició del recurs 
comporta també la suspensió del nou procediment d’adjudicació, si fos el cas. 
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En conseqüència, la suspensió acordada pel Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic comporta que s’hagi de suspendre la nova contractació del servei de 
recollida de residus. 
 
III.- 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. 
 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei 
públic de recollida de residus municipals i altres prestacions, fins el dia 1 d’octubre 
de 2017. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al concessionari i atorgar-li el termini de 10 dies 
per formular les al·legacions que consideri oportunes. 
 
El president informa que es reuniran amb VIGFA per veure com es continua amb 
la prestació del servei. 
 
 
7. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1. APROVACIÓ DE FACTURES  
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat 
degudament conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades 
favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen en la relació 
comptable de factures F/2017/6  de 15 de març del 2017, adjunta, amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost vigent:  
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
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8. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 02.03.17 Modificar l’objecte de la contractació de la treballadora de 

la corporació que, a més de la dinamització i informació 
de l’Oficina Jove del Ripollès també prestarà suport al 
servei de joventut de la corporació per que fa a les tasques 
de tècnica compartida dels ajuntaments de la Vall del Ter. 

Decret de 03.03.17 Modificació de la resolució de les sol·licituds d’ajut de 
menjador escolar per al curs 2016-2017 (fase 5). 

Decret de 06.03.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4 i 
última de l'obra 2011/865, inclosa al PUOSC, titulada 
"Servei de càtering vinculat a institucions públiques", del 
Consorci Ripollès Desenvolupament, per un import total 
de 145.978,15 €. 

Decret de 06.03.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, i 
última de l'obra 2012/1534, inclosa al PUOSC, titulada 
"Pavimentació dels carrers Isaac Albéniz i Sant Roc", de 
l’Ajuntament de Camprodon, per un import total de 
111.804,00 €. 

Decret de 07.03.17 Contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals 
del personal del Consell Comarcal del Ripollès, any 2017. 

Decret de 08.03.17 Contracte menor d’obres d’instal·lació d’una via ferrada i 
camí equipat a la Roca de la Creu de Ribes de Freser. 

Decret de 13.03.17 Contracte menor de serveis per a la realització de les 
tasques de control de l’abocador Ripollè-3, durant l’any 
2017. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 21.02.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a 

l’elaboració de l’informe tècnic sobre la proposta de 
modificació de l’estació depuradora de Can Gassiot II. 

Resolució de 28.02.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües 
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residuals de l’empresa Soler & Palau Indústries SLU a 
la depuradora de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 02.03.2016 Cedir a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès la 
capa en format SHP dels camins i pistes forestals de la 
comarca, propietat del Consell Comarcal. 

Resolució de 02.03.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals al representant del Mas Merolla de Gombrèn i 
aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 08.03.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals al representant de l’Estació de Muntanya Vall 
de Núria de Queralbs i aprovar l’autoliquidació 
provisional. 

Resolució de 08.03.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de les Llosses per 
a la redacció del Protocol d’Autocontrol i Gestió 
(PAG). 

Resolució de 14.03.2016 Anul·lar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per a la 
realització del projecte d’activitats del refugi Corral 
Blanc i acceptar l’encàrrec per a la redacció de la 
memòria valorada per canviar la instal·lació de 
calefacció i posar la instal·lació fotovoltaica al refugi 
Corral Blanc. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
El president explica els temes següents: 
 

- S’han obert les pliques del contracte per a l’assegurança de l’abocador 
clausurat i ha quedat el mateix preu. 

- Dilluns es va presentar al Consell el col·leccionable de cromos del 
Futbol Ripoll. 

- S’ha obert la convocatòria de subvencions 
- Cal estar al cas perquè es van publicant les convocatòries de les diferents 

línies de subvenció van sortint per ex.. desperfectes de l’Estat, Dipsalut, 
Salut i Crisi.... 

- Agència Tributària de Catalunya Ha parlat amb el senyor Jordi Boixareu 
i muntaran l’oficina de l’Agència Tributària al Ripollès, que s’ubicarà a 
la seu del Consell. Hi haurà 2 treballadors. S’ha encarregat estudi de la 
distribució de la planta baixa, que es destinarà a l’atenció al públic de 
tots els serveis. La idea és constituir una oficina d’atenció al ciutadà 
unificada: consum, ensenyament en període de beques, liquidació de 
tributs..... 

- L’Oficina d’Habitatge s’està negociant què es farà. 
- Tema sindical: El Consell Comarcal mai ha tingut representació sindical. 

El Consell va decidir adherir-se al conveni de l’ACM i de la FMC i això 
suposa tenir representants sindicals. Ens adherirem al conveni, que és 
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per 4 anys. El conveni busca instaurar sistemes que facin més fàcil la 
gestió del personal. 

- Es va celebrar el Saló d’Ensenyament que va estar un èxit absolut 
d’assistència. 

 
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 
 


