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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 07/2014 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 18 de març de 2014 
Hora d’inici:  18:50 hores 
Hora d’acabament: 19:30 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. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
 
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 del conveni encàrrec de gestió entre DIPSALUT i el Consell Comarcal del 

Ripollès per a la dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris 
saludables. 

3. Aprovació del conveni de col· laboració en matèria de gestió cadastral entre la 
Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal del Ripollès. 

4. Aprovació del compte de recaptació per càrrecs a 31-12-2013.  
5. Pròrroga de la pòlissa d’assegurança de protecció de riscos mediambientals de 

l’abocador comarcal Ripollès-3. 
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6. Esmena d’error material detectat en el Plec de clàusules administratives i tècniques 
que regulen la contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès. 

7. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
8. Mocions d'urgència. 

8.1 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació del contracte 
del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès 

9. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 4 de març de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE D IPSALUT I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA DINAMITZA CIÓ DELS 
PARCS URBANS DE SALUT I LES XARXES D’ITINERARIS SAL UDABLES 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (DIPSALUT) i el Consell Comarcal del Ripollès, que té com a 
objecte l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal dels serveis de dinamització del 
programa Pm01 “Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables”, ubicats 
dins de l’àmbit comarcal; 
 
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 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, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Ripollès per a 
l’encàrrec de gestió per la dinamització dels Parcs urbans de Salut i les Xarxes 
d’Itineraris Saludables, durant l’any 2014. 
 
Segon. Acceptar de manera expressa l’aportació econòmica que efectuarà Dipsalut, que 
per a l’exercici de 2014 s’ha fixat en 18.972,00 €, sens perjudici d’atendre, d’acord amb 
l’informe d’Intervenció, la reducció de la despesa per tal de mantenir l’equilibri 
pressupostari en atenció a la baixa de 905,56 € aplicada respecte de l’import pressupostat 
per aquest any 2014. 
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Tercer. Comunicar aquest acord Dipsalut, per a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia de la minuta del conveni, perquè en tinguin 
constància. 
 
Cinquè. Facultar el president 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. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRI A DE 
GESTIÓ CADASTRAL ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADA STRE I 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
Antecedents 
 
En data 9 de març de 2004 el Ple del Consell Comarcal del Ripollès va acordar sol· licitar 
la formalització d’un conveni de col· laboració en matèria de gestió cadastral, entre el 
Consell Comarcal del Ripollès i la Direcció General del Cadastre, la subscripció del qual 
es va fer efectiva en data 15 de juliol de 2005. 
 
En aquest conveni s’encomanava al Consell Comarcal del Ripollès les funcions de 
tramitació dels expedients d’alteracions de l’ordre físic i econòmic que es formalitzen en 
els models 902 i 902S, però en canvi, no s’encomanava la tramitació dels expedients 
d’alteracions d’ordre jurídic o altes jurídiques que es formalitzen en el model 901 (canvis 
de titularitat), mentre que, en canvi, aquestes tasques sí que es duien a terme de manera 
efectiva. 
 
Vista la necessitat d’ampliar el conveni de col· laboració en la gestió cadastral entre la 
Direcció General del Cadastre i el Consell Comarcal del Ripollès, signat el dia 15 de 
juliol de 2005, amb les “Altes jurídiques” (model 901) per tal de millorar l’eficàcia en la 
gestió de l’Impost sobre Béns Immobles, 
 
En data 2 de març de 2010, el Consell de Govern va aprovar l’acord de sol· licitar a la 
Direcció General del Cadastre a través de la seva Gerència Territorial a Girona, 
l’ampliació del conveni de col· laboració en matèria de gestió cadastral actual, amb les 
“Altes jurídiques” (model 901), així com la proposta d’ampliació del conveni de 
col· laboració en matèria de gestió cadastral amb la Secretaria d’Estat d’Hisenda, a través 
de la Direcció General del Cadastre. 
 
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 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
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col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col· laboració en matèria de gestió cadastral amb la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda, a través de la Direcció General del Cadastre, segons el 
model que s’incorpora a l’expedient, amb acceptació expressa de les funcions objecte de 
prestació de serveis, sense perjudici de la titularitat de les competències, que en matèria 
objecte del Conveni corresponen a la Direcció General del Cadastre. 
 
Segon. Comunicar els acords precedents a la Direcció General del Cadastre i a la 
Gerència Territorial del Cadastre a Girona i facultar el president del Consell Comarcal del 
Ripollès, senyor Miquel Rovira i Comas, per a la signatura del conveni en nom de la 
corporació. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ PER CÀRRECS A  31-12-2013 
 
Vist el compte de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 2013, presentat pel 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès; 
 
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; 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el compte definitiu de recaptació per càrrecs a 31 de desembre de 2013 
per un import de 9.587,98 euros.  
 
Segon. Donar compte d'aquest acord al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès, així com a la Intervenció del Consell Comarcal, per a l'efecte corresponent. 
 
 
5. PRÒRROGA DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE PROTECCIÓ DE 
RISCOS MEDIAMBIENTALS DE L’ABOCADOR COMARCAL RIPOLL ÈS-3 
 
Per acord de Consell de Govern de data 29 de març de 2011, es va adjudicar el 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de la pòlissa d’assegurança de 
protecció de riscos mediambientals de l’abocador comarcal Ripollès-3, a l’empresa XL 
INSURANCE COMPANY LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, amb efectes de 6 
d’abril de 2011 (a les zero hores) al 5 d’abril de 2012 (a les 24 Hores); pel preu anual de 
16.655,00 € impostos inclosos, una cobertura per sinistre i anualitat d’1.300.000 € i una 
franquícia de 7.500 €. 



 5 

 
Atès allò que disposa la clàusula 4a. del plec de condicions sobre la duració del contracte 
d’assegurança, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa, per mutu acord de les 
parts, amb un termini màxim de 4 anys incrementant la quota, si fos el cas,  d’acord a 
l’IPC, atenent allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 30/2007, de contractes del sector 
públic; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2014.3.162.22400.01 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 8 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini d’un 1 any la pòlissa d’assegurança de protecció de riscos 
mediambientals de l’abocador comarcal Ripollès-3, amb efectes de 6 d’abril de 2014 (a 
les zero hores) fins a 5 d’abril de 2015 (a les 24 h.) amb una prima total anual de 
16.655,00 € inclosos tots els impostos. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i fer-li palès que contra l'acord 
podrà presentar recurs de reposició davant la Presidència en el termini d'un mes comptat 
des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu 
davant la sala contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos 
comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
6. ESMENA D’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL PLEC DE C LÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACT ACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABA NDONATS 
A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS  
 
Antecedents: 
 
En data 14 de gener de 2014, el Consell de Govern de la Corporació va aprovar el Plec de 
clàusules econòmiques administratives i tècniques del procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació del contracte del servei de recollida de gossos abandonats a la 
comarca del Ripollès. 
 
S’ha detectat un error material en la clàusula 29.2 apartat 3) en el segon paràgraf que 
repetia erròniament una frase, en establir: 
 

3) Per infraccions molt greus(M): 
• Sanció de 1.501 a 2.500 euros 
• Sanció de 1.501 a 2.500 euros 
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Essent el correcte: 
 

3) Per infraccions molt greus(M): 
• Sanció de 1.501 a 2.500 euros 
• Resolució del contracte 

 
Fonaments jurídics: 
 
I.-  L'article 105, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions púbiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, preveu que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment 
d'ofici, o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes. 
 
II.- L’òrgan competent és el Consell de Govern en virtut de les competències delegades  
pels acords de Ple de data 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP de Girona número 144 
de data 29-07-2011. 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Rectificar el Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques del 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del contracte del servei de recollida 
de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, en el sentit que s’indica a la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Publicar aquest acord i el Plec esmenat a la pàgina web del Consell Comarcal del 
Ripollès www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del contractant. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats a l’efecte oportú. 
 
 
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 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
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, 
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El Consell de Govern per unanimitat 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 

Transport demanda Vallfogona, mes 
de gener 

ADO 850,49 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de gener 

ADO 2.006,08 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Ripoll-Camprodon, mes de gener 

ADO 2.229,74 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 3-5-7-
02-14 

ADO 4.370,52 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport de lixiviats 10-
02-14 

ADO 2.832,06 

TRANSPORTS MIR, SA 
Regularització preus demanda Vall de 
Ribes 

ADO 3,25 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de Ribes, 
mes de febrer 

ADO 346,07 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Ribes-Ripoll, mes 
de febrer 

ADO 8.017,72 

TRANSPORTS MIR, SA 
Regularització preus demanda Ribes-
Ripoll, mes de febrer 

ADO 63,63 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport de lixiviats 14-
17-18-02-14  

ADO 5.867,40 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport de lixiviats 25-
02-14  

ADO 1.470,32 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport de lixiviats 19-
25-02-14  

ADO 4.358,97 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Ripoll-Camprodon, mes de febrer 

ADO 3.054,66 

RESIDÈNCIA CANINA 
CAN PUJOL, SC 

Recollida gossos, mes de febrer O 2.809,20 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de febrer O 2.681,63 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de febrer O 2.110,29 

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

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de febrer O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de febrer O 2.835,57 

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

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de febrer O 2.746,11 

JORDI COMA MARCÉ TEC L-17, mes de febrer O 3.160,14 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de febrer O 1.836,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de febrer O 3.554,43 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

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

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-8, mes de febrer O 4.295,36 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de febrer O 3.758,55 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
8. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta següent: 
 
8.1 ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS A LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS 
 
En data 14 de gener de 2014, es va aprovar la tramitació de l’expedient, el 
procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte del servei de recollida de gossos abandonats a la 
comarca del Ripollès, amb un pressupost de licitació de 27.859,88 €/any, més 
5.850,58 corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 33.710,46 
€/any (TRENTA-TRES MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS), IVA inclòs. 
 
En data 23 de gener de 2014, es publica l’anunci de licitació pel termini de 20 
dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 15 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 s’han presentat un total de 2 empreses, de les quals, 
un cop comprovada la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, d’acord 
amb el Plec de condicions regulador, totes elles van ser admeses per la Mesa de 
contractació per passar a la fase d’obertura d’ofertes. 
 
En data 18 de febrer de 2014, la Mesa de contractació realitza l’acte d’obertura 
de pliques corresponents als sobres núm. 2 (oferta econòmica) de les empreses 
admeses a licitació. Acabada la lectura de les proposicions, es disposa que les 2 
ofertes passin, juntament amb les millores ofertes, en el seu cas, a l’àrea de Medi 
Ambient i Cooperació Municipal perquè informi sobre el major o menor 
avantatge de les proposicions presentades, sense efectuar adjudicació. 
 
La cap de l’Àrea de Secretaria i la cap de l’Àrea de Medi Ambient, en data 25 de 
febrer de 2014, han emès un informe tècnic i jurídic en el qual es classifiquen les 
ofertes en ordre decreixent i resulta que l’oferta més avantatjosa en el seu 
contingut és la presentada per l’empresa STONE ABBEY, SL. L'informe té el 
contingut que es transcriu a continuació: 
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"INFORME TÈCNIC I JURÍDIC DE VALORACIÓ DE LES OFERT ES PRESENTADES 
AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA DELS GOSSOS ABANDONATS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Identificació de l’expedient 
 
Núm. d’expedient 265/2013 
Assumpte Valoració de les ofertes presentades en el procediment obert, amb 

diversos criteris d'adjudicació del contracte del servei de recollida 
dels gossos abandonats a la comarca del Ripollès, tramitació 
ordinària. 

Destinació Mesa de contractació i òrgan de contractació. 
 
- 1.- Antecedents: 
 
1 Tramitació ordinària, procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del contracte 

del servei de recollida dels gossos abandonats a la comarca del Ripollès. 
2 Les proposicions per optar al procediment, s'han de presentar a la Secretaria del Consell 

Comarcal del Ripollès (C. Progrés, 22, 17500 Ripoll) o es poden enviar per correu, d'acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del TRLCSP,  durant el termini dels 20 dies 
naturals següents al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de 
dilluns a divendres,  en hores d'oficina de 9.00 h  a 14.00 h. 

3 Es presenten dues empreses al procediment obert: 
• Associació Animals Vida Digna 
• Stone Abbey, S.L. 

 
2.- Criteris de valoració de les proposicions (clàusula 11). 

 
1) Preu ...................................................................    Fins a 60 punts 
 
  S’atorgaran 4 punts per cada 1% de baixa. 

 
El preu que ha de servir de base per  aquest procediment obert  amb 
diversos criteris d'adjudicació és de 27.859,88 €, més 5.850,58 € 
corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import  total màxim de 
33.710,46 €  (TRENTA-TRES MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS), IVA inclòs. 

   
2) Disposició gratuïta d’instal·lacions addicionals 
 

- Si   .........................................................................  10 punts 
- No ..........................................................................    0 punts 
  

3) Compromís d’elaborar Pla d’adopcions sense cost 
 

que garanteixi de forma permanent (durant tota la vigència del contracte), 
una ocupació màxima de 35 gossos:* 
 

 - Si   .........................................................................  15 punts 
 - No  .........................................................................   0 punts 
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*Aquesta millora només es podrà oferir en cas que s'hagi ofert la millora prevista a 
l'apartat 5. En el supòsit que s'oferís aquesta millora sense haver ofert la prevista 
en l'apartat 5, ni es valorarà ni s'exigirà en cas de ser adjudicatari. 
 
4) Realitzar gratuïtament la captura de tots els gossos que s’han de recollir 
 

   - Si   .........................................................................  15 punts 
 - No  .........................................................................   0 punts 

 
5) Realitzar una campanya d’adopció gratuïta  en el termini de 3 mesos que 

garanteixi la reducció de l’ocupació de les instal·lacions fins a 35 gossos.  
En cap cas aquesta campanya ha d'implicar l'adopció de més de 30 gossos. 

 
- S'atorgaran 0,5 punts per cada gos que s'adopti en aquesta campanya, amb 
un màxim de 15 punts. 

 
 
3.- Criteris de preferència en cas d'igualtat de valoració de les proposicions 
 
De conformitat amb la clàusula 18 dels plecs reguladors de la contractació, en cas 
d'igualtat en les valoracions, l’ordre de prelació, des del punt de vista dels criteris 
objectius d’adjudicació, serà l’establert a la DA 4a TRLCSP referits, bàsicament, a 
condicions socials dels licitadors. 
 
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte, les proposicions presentades per les 
empreses que en el moment d’acreditar la solvència tècnica exigida en aquest plec tinguin 
en la seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2 %, sempre que 
llurs proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista 
dels criteris que han de servir de base per l’adjudicació. 
 
Si diverses empreses licitadores de les que empatin quant a la proposició més avantatjosa, 
acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al 2 %, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi 
del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

- Si no concorren empreses que acreditin que tenen relació laboral amb persones amb 
discapacitat i es  produeix empat s'adjudicarà a l'oferta més avantatjosa econòmicament. Si 
persisteix l'empat es farà un sorteig públic. 

 
Donat que les empreses que han concorregut a la licitació no han acreditat tenir relació 
laboral amb persones amb discapacitat, en cas que s'hagués produït un empat, de 
conformitat amb la clàusula 18 dels plecs reguladors de la contractaci ó, hagués tingut 
preferència el licitador que havia presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, que 
en aquest cas correspon a Stone Abbey, S.L., en ser 1,07 € més baixa, respecte al preu 
ofert per l'Associació Animals Vida Digna, com es detalla en els apartats següents. 
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0 

30 

4.- Ofertes presentades: 
 

OFERTA 1 ASSOCIACIÓ D’ANIMALS VIDA DIGNA 

 

ANNEX I QUADRE RESUM OFERTA 

 
REF. CONCEPTE  CRITERI OFERTA PUNTU

ACIÓ 

11.1 
Preu 33.710,46 
€/any 
IVA inclòs 

4 punts per cada 
1% baixa 

33.710,46 €/ 
IVA inclòs 

0 

11.2 
Instal· lacions 
addicionals 
gratuïtes 

Sí ........10 punts 
No ........ 0 punts 

Si      
No     

0 

11.5 
Campanya 
d’adopcions 

0,5 punts per gos 
que s’adopti 

Nombre de gossos

    

0 

11.3* Pla d’adopcions 
Sí ........15 punts 
No ........ 0 punts 

Si      
No     

0 

11.4 Captura de gossos 
Sí ........15 punts 
No ........ 0 punts 

Si      
No     

0 

TOTAL    0 
 

OFERTA 2 STONE ABBEY, SL 

 

ANNEX I QUADRE RESUM OFERTA 

 
REF. CONCEPTE  CRITERI OFERTA PUNTU

ACIÓ 

11.1 
Preu 33.710,46 
€/any IVA inclòs 

4 punts per cada 
1% baixa 

33.709,39 €/ 
IVA inclòs 

0 

11.2 
Instal· lacions 
addicionals 
gratuïtes 

Sí ........10 punts 
No ........ 0 punts 

Si      
No     

10 

11.5 
Campanya 
d’adopcions 

0,5 punts per gos 
que s’adopti 

Nombre de gossos

    

15 

11.3* Pla d’adopcions 
Sí ........15 punts 
No ........ 0 punts 

Si      
No     

15 

11.4 Captura de gossos 
Sí ........15 punts 
No ........ 0 punts 

Si      
No     

15 

TOTAL    55 
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*Aquesta millora només es podrà oferir en cas que s'hagi ofert la millora prevista a l'apartat 5. 
En el supòsit que s'oferís aquesta millora sense haver ofert la prevista en l'apartat 5, ni es 
valorarà ni s'exigirà en cas de ser adjudicatari. 

 
L'Associació Animals Vida Digna no ha efectuat cap tipus de millora ni econòmica ni 
tècnica. 
 
La societat Stone Abbey, S.L. ha ofert, respecte al preu base de licitació, una baixa 
econòmica de 1,07 € que, si bé no és suficient per obtenir punts per aquest concepte, ja que 
no arriba a l'1% de baixa, sí constitueix un millora econòmica que els atorgaria prioritat 
en cas que s'hagués produït un empat. Aquesta societat també ha ofert la disponibilitat 
gratuïta d'instal·lacions addicionals habilitades per l'objecte del servei, per una capacitat 
mínima de 15 gossos, ha ofert fer la captura gratuïta dels gossos i ha ofert una campanya 
d'adopció gratuïta, a realitzar en el termini de 3 mesos, a comptar des de la data de 
formalització del contracte, que garanteixi l'adopció de 30 gossos. Amb caràcter 
complementari a aquesta darrera millora, també ha ofert elaborar i aplicar, sense cost pel 
Consell Comarcal, un pla d'adopcions que garanteixi de forma permanent, durant tota la 
vigència del contracte, una ocupació màxima de 35 gossos. 
 
5.- Classificació: 
 

NÚM. OFERTANTS 
TOTAL 
(punts) 

1.- Stone Abbey, S.L. 55 
2.- Associació Animals Vida Digna 0 

 
Es va atorgar a la societat Stone Abbey, S.L. un termini de 3 dies per documentar les 
millores previstes a les clàusules 11.2, 11.5 i 11.3. La societat Stone Abbey, S.L. sense que 
hagi presentat cap tipus de documentació.  
 
Les millores presentades en la seva totalitat constitueixen obligacions essencials del 
contracte i determinants de l'adjudicació (clàusula 9). En conseqüència, de conformitat 
amb allò que disposa l'article 151.2 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, en relació amb 
l'article 64.2 del mateix cos legal, es proposa a l'òrgan de contractació que requereixi al 
licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa en el seu conjunt, Stone 
Abbey, S.L, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de 
rebre el requeriment presenti, a més de la garantia i de la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, la 
documentació acreditativa de disposar efectivament dels mitjans que s'ha compromès a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte i que són els següents: 
 
- Disponibilitat gratuïta d'instal·lacions addicionals habilitades per l'objecte del servei, 
per una capacitat mínima de 15 gossos. 
- Pla d'adopcions que garanteixi de forma permanent, durant tota la vigència del 
contracte, una ocupació màxima de 35 gossos. 
 
En cas de no donar compliment al requeriment en tots els seus extrems dins del termini 
atorgat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas  a 
reclamar la documentació pertinent al següent licitador, al qual, si fos el cas, se li 
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adjudicaria el contracte, de conformitat amb allò que disposa l'article 151, apartats 2 i 3 
del RDL 3/2011. 
 
Pel que fa a la resta de millores ofertes, el seu compliment haurà de ser objecte de control 
per part de l'Administració contractant durant l'execució del contracte, amb el benentès 
que n'hi ha una que s'haurà d'executar en el termini de 3 mesos, a comptar des de la data 
de formalització del contracte: campanya d'adopció gratuïta de 30 gossos. De conformitat 
amb la clàusula 30 del Plec de condicions, l'incompliment de les millores comportaria la 
resolució del contracte. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
La valoració de les dues ofertes presentades determina que la més avantatjosa en el seu 
conjunt és la de la societat Stone Abbey, S.L. que ha obtingut 55 punts, per davant de 
l'Associació Animals Vida Digna que ha obtingut 0 punts en concepte de millores. 
 
No obstant això, atès el que s'ha exposat al llarg d'aquest informe, les millores ofertes per 
la societat Stone Abbey, S.L. són condicions essencials del contracte i de l'adjudicació 
(clàusula 9 i art. 118 RDL 3/2011), per la qual cosa ha d'acreditar que disposa dels 
mitjans materials que, en la seva oferta, s'ha compromès adscriure a la prestació del 
servei.  
 
En conseqüència, es proposa a la Mesa i a l'òrgan de contractació que, de conformitat amb 
allò que disposa l'article 151.2 en relació amb l'article 64.2 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, requereixi al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més 
avantatjosa en el seu conjunt, Stone Abbey, S.L, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, 
presenti la documentació acreditativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'ha 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, que són els següents: 
 
- Disponibilitat gratuïta d'instal·lacions addicionals habilitades per l'objecte del servei, 
per una capacitat mínima de 15 gossos. 
- Pla d'adopcions que garanteixi de forma permanent, durant tota la vigència del 
contracte, una ocupació màxima de 35 gossos. 
 
Així mateix ha de justificar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la seguretat social i ha de constituir la garantia definitiva. 
 
En cas de no donar compliment al requeriment en tots els seus extrems dins del termini 
atorgat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas  a 
reclamar la documentació pertinent al següent licitador, al qual, si fos el cas, se li 
adjudicaria el contracte, de conformitat amb allò que disposa l'article 151, apartats 2 i 3 
del RDL 3/2011. 
 
S'ha de formular advertiment exprés a la societat Stone Abbey, S.L. que disposa d'un 
termini de 3 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte, per dur a 
terme una campanya d'adopció gratuïta de 30 gossos. En cas de no donar compliment a 
aquesta millora, que constitueix obligació essencial del contracte, es procedirà a la 
resolució del mateix, de conformitat amb la clàusula 30 del plec de condicions regulador 
de la contractació." 
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La Mesa de contractació, en sessió de data 27 de febrer de 2014, va acceptar 
aquest informe tècnic, i va proposar a la Presidència de la corporació l'adopció de 
la corresponent resolució de classificació d'ofertes, essent la més avantatjosa en 
el seu conjunt la presentada per la societat Stone Abbey, SL, i de requeriment de 
presentació de la documentació legalment preceptiva. 
 
En data 27 de febrer de 2014, es dicta el Decret de Presidència, que fou notificat 
a l'Associació Animals Vida Digna i a la societat Stone Abbey, SL, la part 
dispositiva del qual era del següent contingut: 
 
"Primer. CLASSIFICAR les proposicions presentades pels licitadors, d’acord amb la 
proposta feta per la Mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent: 
 

N. 
ORDRE 

EMPRESES 
PUNTS 

OBTINGUTS 
1 STONE ABBEY, SL 55 

2 
ASSOCIACIÓ ANIMALS VIDA 
DIGNA 

0 

 
Segon. REQUERIR a l’empresa STONE ABBEY, SL que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa en el seu contingut, 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:: 
 

- Acreditació de la constitució de la garantia definitiva del 5% de l’import  
d’adjudicació  IVA exclòs (1.392,95 €). 

- Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
- Acreditació del compliment de les obligacions tributàries 
- Còpia legitimada o confrontada de la pòlissa de responsabilitat civil per un import 

mínim de 600.000 €. 
- Documentació acreditativa de la disponibilitat d’instal·lacions addicionals 

habilitades per l’objecte del servei, amb una capacitat mínima de 15 gossos. 
- Presentació d’un Pla d’adopcions que garanteixi de forma permanent, durant tota 

la vigència del contracte, una ocupació màxima de 35 gossos. 
 
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 STONE ABBEY, SL que, de no donar compliment al 
present requeriment en temps i forma, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se 
en aquest cas a reclamar la documentació pertinent al següent licitador, al qual, si fos el 
cas, se li adjudicaria el contracte, de conformitat amb allò que disposa l’article 151, 
apartats 2 i 3 del  TRLCSP. 
 
Quart. FORMULAR  advertiment exprés a la societat STONE ABBEY, SL que disposarà 
d'un termini de 3 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte, per dur a 
terme una campanya d'adopció gratuïta de 30 gossos. En cas de no donar compliment a 
aquesta millora, i a les altres que ha ofert, que constitueixen obligacions essencials del 
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contracte, es procedirà a la resolució del mateix, de conformitat amb la clàusula 30 del 
plec de condicions regulador de la contractació. 
 
Cinquè. COMUNICAR aquesta resolució a tots els candidats presentats, tot indicant-los 
que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, no susceptible 
de recurs, i això sense perjudici que puguin exercitar el que considerin procedent, de 
conformitat amb el que disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú." 
 
L'empresa Stone Abbey, SL fou notificada en data 6 de març de 2014 i, dins del 
termini legalment atorgat a l'efecte, ha presentat la documentació requerida en 
dates 10 de març, 12 de març i 18 de març de 2014. 
 
En data 18 de març de 2014 s'ha constituït la Mesa de contractació, a fi de valorar 
la procedència i idoneïtat de la documentació presentada i, en considerar-la 
suficient i adequada, ha formulat proposta d'adjudicació a favor de l'empresa 
Stone Abbey, SL. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en 
l’article 151 i concordants 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) per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut dels acords de 
Ple de data 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP de Girona número 144 de 
data 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. ADJUDICAR  el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 
del contracte del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del 
Ripollès, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació de 18 de 
març de 2014, a l’empresa Stone Abbey, SL, pel preu de 27.859,00 €,  més 
5.850,39 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 
33.709,39 € (TRENTA-TRES MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB 
TRENTA-NOU CÈNTIMS), IVA inclòs , de conformitat amb el plec de 
clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. 
 
Segon. APLICAR  la despesa amb càrrec a la partida 2014.3.169.22799.14 del 
pressupost de l'exercici vigent adoptant el compromís de dotar els pressupostos 
de les properes quatre anualitats amb la quantitat necessària per poder fer front a 
la resta de la contractació, i donar-ne compte a Intervenció i Tresoreria així com 
a la tècnica de Medi Ambient. 
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Tercer. COMUNICAR  a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de 
concórrer a formalitzar el contracte.  
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, haurà d'aportar la següent 
documentació: 

- Modificació o ampliació de l'objecte de la seva societat a la recollida dels 
gossos abandonats a la comarca del Ripollès i presentació de la 
corresponent escriptura, degudament inscrita al Registre Mercantil o bé la 
sol· licitud d'inscripció.  

- Contracte laboral, si és el cas, de la/es persona/es que prestarà/an els seus 
serveis al Refugi d'Animals del Ripollès. 

- Telèfon/s mòbil/s de contacte i correu electrònic destinats a rebre els 
avisos de recollida ordinaris i urgents.  

- Dades de la/es persona/es responsable/s de rebre els avisos i del 
responsable de portar els llibres de registre i la resta de documentació 
administrativa. 

 
Quart. FORMULAR   advertiment exprés a la societat STONE ABBEY, SL que 
disposarà d'un termini de 3 mesos, a comptar des de la data de formalització del 
contracte, per dur a terme una campanya d'adopció gratuïta de 30 gossos. En cas 
de no donar compliment a aquesta millora, i a les altres que ha ofert, que 
constitueixen obligacions essencials del contracte, es procedirà a la resolució del 
mateix, de conformitat amb la clàusula 30 del plec de condicions regulador de la 
contractació. 
 
Cinquè. NOTIFICAR  el present acord a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR  l’adjudicació del contracte en el perfil 
de contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, 
www.ripolles.cat. 
 
Sisè.  PUBLICAR  la formalització del contracte en el perfil de contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès. 
 
 
9. 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 


