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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 08/2014 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 7 d’abril de 2014 
Hora d’inici:  18:55 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 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
 • Sr. Pep Palos i Sastre 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del conveni  entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Associació Animals 

Vida Digna d’autorització d’ús d’un espai del Refugi d’Animals del Ripollès per a 
l’acollida de gats abandonats. 

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

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

5. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
6. Mocions d'urgència. 
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6.1 Proposta de deixar sense efectes el requeriment efectuat a Mapfre Caución y 
Crédito, Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros, SA, en l’acord de 
Consell de Govern de 14 de gener de 2014, per a l’incautació de la garantia 
definitiva de les obres del Projecte d’instal· lació d’una sala de calderes de 
biomassa i la corresponent sitja a l’edifici Modest Sayós. 

7. 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 18 de març de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’ASSOCIACIÓ ANIMALS VIDA DIGNA D’AUTORI TZACIÓ 
D’ÚS D’UN ESPAI DEL REFUGI D’ANIMALS DEL RIPOLLÈS P ER A 
L’ACOLLIDA DE GATS ABANDONATS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Associació 
Animals Vida Digna d’autorització d’ús d’un espai del Refugi d’animals del Ripollès per 
a l’acollida de gats abandonats; 
 
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 el Consell Comarcal del Ripollès i l’Associació 
Animals Vida Digna d’autorització d’ús d’un espai del Refugi d’animals del Ripollès per 
a l’acollida de gats abandonats. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació Animals Vida Digna, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
dels convenis. 
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3. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS  A LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
FETS:  
 
1. En data de 25 de maig de 2010, es va subscriure el contracte de concessió de gestió de 
servei públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès, entre el 
Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa Residència Canina Can Pujol, SC. 
 
2. Per acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 14 de gener de 2014, 
es va acceptar la renúncia presentada en data 3 d'octubre de 2013, per l'empresa 
Residència Canina Can Pujol, SC, sota la condició que el contractista havia de continuar 
prestant el servei fins que no es formalitzés el nou contracte  i es va iniciar el procediment 
de resolució del contracte de concessió de gestió de servei públic de recollida de gossos 
abandonats a la comarca del Ripollès, formalitzat en data 25 de maig de 2010, entre el 
Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa Residència Canina Can Pujol, SC. En el mateix 
acord es va atorgar a l’empresa Residència Canina Can Pujol, SC un període de 10 dies 
naturals, a comptar a partir de l’endemà de la seva notificació, per formular les 
al· legacions que estimés pertinents. 
 
Dins del termini atorgat a l'efecte, l'empresa Residència Canina Can Pujol, SC no va 
presentar al· legacions. 
 
3.- Per acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data 18 de març de 2014, 
es va adjudicar el contracte del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del 
Ripollès a l'empresa Stone Abbey, SL. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.  D'acord amb allò que estableix l'article 223 f) del Text refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP) és una causa de resolució del contracte 
l'incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els 
plecs o en el contracte. En el cas que ens ocupa el contractista no respecta el termini 
contractual fixat en els plecs de contractació i en el contracte.  
 
II.  L'article 225.3 TRLCSP estableix que quan el contracte es resolgui per incompliment 
culpable del contractista, aquest ha d'indemnitzar l'Administració pels danys i perjudicis 
ocasionats. La indemnització s'ha de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, 
si s'escau, s'hagi constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del 
contractista pel que fa a l'import que excedeixi de la garantia confiscada. 
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III.  D'acord amb allò que disposa l'article 235 a) del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis (ROAS) i el que disposa l'article 225 del TRLCSP, quant als efectes de la 
resolució dels contractes, l'empresa Residència Canina Can Pujol, SC quedava obligada a 
continuar prestant el servei amb la mateixa retribució pactada en el contracte subscrit en 
data de 25 de maig de 2010, fins que es formalitzés el nou contracte. 
 
IV. D'acord amb allò que estableix l'article 100 c) del TRLCSP la garantia dipositada 
respon de la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, 
d'acord amb el que estigui establert en el contracte o en el TRLCSP. 
 
V. D'acord amb el que estableix l'article 283 del TRLCSP un cop finalitzat el contracte el 
servei reverteix a l'Administració, i el contractista ha de lliurar les obres,  instal· lacions i 
béns a què estigui obligat, d'acord amb el contracte i en l'estat de conservació i 
funcionament adequats.  
 
VI.  Els articles 211 del TRLCSP i 109 a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, disposen que en els procediments que s'instrueixin per a la interpretació, 
modificació i resolució del contracte ha de donar-se audiència al contractista. 
 
VII.  L’òrgan competent per aprovar la resolució és el Consell de Govern per delegació 
del Ple en sessió celebrada en data de 19 de juliol de 2011 i publicat al BOP núm. 144 de 
Girona, de 29-07-2011. 
 
VIII.  El Consell d'Alcaldes, en la seva sessió de data 4 de març de 2014, va dictaminar 
favorablement la proposta de resolució del contracte de concessió de gestió del servei 
públic de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès i la tramitació de la 
nova contractació. 
 
D’acord amb l’esmentat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Resoldre el contracte de concessió de gestió de servei públic de recollida de 
gossos abandonats a la comarca del Ripollès, formalitzat en data 25 de maig de 2010, 
entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa Residència Canina Can Pujol, SC, amb 
efectes a partir del dia 6 d'abril de 2014  i aprovar el corresponent conveni de resolució. 
 
Segon. Incautar provisionalment la garantia definitiva prestada per la Residència Canina 
Can Pujol, SC, per respondre dels possibles perjudicis que es puguin  causar al Consell 
Comarcal del Ripollès, a causa de la resolució anticipada del contracte.  
 
En data 24 de setembre de 2015 finalitzarà el termini contractual i, si en aquell moment 
no existeixen responsabilitats que s'hagin de fer efectives sobre la garantia, es procedirà al 
seu retorn, previ informe favorable de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal. 
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Tercer. El contractista ha de lliurar les obres, les  instal· lacions, el camí i els béns a què 
estigui obligat d'acord amb el contracte, en l'estat de conservació i funcionament 
adequats.  
 
La Residència Canina Can Pujol, SC ha lliurat al Consell Comarcal del Ripollès, en 
correcte estat de conservació i ús, els béns adscrits al servei, següents: 
- Vehicle destinat a la recollida de gossos abandonats. Marca Nissan, model NV200 i 
matrícula 5156 GWM, dos jocs de claus i un joc de cadenes per la neu. 
- Lector de microxip bàsic 002910517 
- Joc de claus del Refugi 
- Llaç de captura bàsic 
- Remolc de la marca SAÑE. 
 
Així mateix, ha acreditat tenir l'assegurança del vehicle en vigor, l'impost de circulació i 
l'assegurança de responsabilitat civil en vigor. Ha aportat còpia dels darrers rebuts de 
subministrament. 
 
La Residència Canina Can Pujol ha de lliurar el bé adscrit al servei següent: 
- 1 lector microxip RF 4000 
 
Així mateix, haurà de lliurar els documents següents: 
- Llibres de registres, llibre d'eutanàsies i carnets sanitaris actualitzats 
- Còpies de les fulles d'adopció, acollida i recuperació tramitades. 
- Pàgina web actualitzada 
 
Quart. COMUNICAR aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal, a l’efecte oportú i a l'Associació d'Animals Vida Digna, en la seva 
qualitat d'interessada en aquest expedient. 
 
 
4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES PRESTACION S 
 
Vist el contracte de concessió del servei públic de recollida de residus municipals i altres 
prestacions subscrit entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA 
RESIDUS, SL, 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; 
 
Atès allò que disposa el pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec 
regulador de la contractació, sobre el termini d’execució del contracte i les seves 
pròrrogues que estableix 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;  
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Vist que en data de 2 de maig de 2012, s’ha formalitzat el conveni de modificació del 
contracte formalitzat en data de 19 d’agost de 2002 de concessió del servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions, consistent en la supressió de la 
prestació, del servei de recollida fracció resta i orgànica, tots els dijous de forma 
continuada, al municipi de Ripoll. Els efectes d’aquesta modificació es produeixen a 
partir de l’1 d’abril de 2012 i fins a la finalització del contracte. 
 
Vist que en data 21 de gener de 2013, s'ha formalitzat el conveni de modificació del 
contracte formalitzat en data de 19 d’agost de 2002 de concessió del servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions, en concepte d’optimització del servei 
de recollida de residus dels municipis de Campdevànol, Queralbs i Vilallonga de Ter. Els 
efectes d’aquesta modificació es produeixen a partir de l’1 de gener de 2013 i fins a la 
finalització del contracte. 
 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió celebrada en 
data de 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions  amb efectes retroactius d'1 d’abril de 
2014 fins a 1 d’octubre de 2014. 
 
Segon. Comunicar l’acord al concessionari, i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple 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. 
 
Tercer. L’efectivitat d’aquest acord queda supeditada a què la Intervenció acrediti la 
disponibilitat pressupostària en la partida corresponent del pressupost en vigor. 
 
 
5. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
5.1. 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 
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12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern per unanimitat 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) 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 27-
02-14 

ADO 2.650,73 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida residus sòlids, mes de 
febrer 

ADO 118.181,97 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de febrer ADO 22.485,85 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
febrer 

ADO 43.576,51 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de febrer 

ADO 12.383,68 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
de febrer 

ADO 3.583,29 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
febrer 

ADO 936,01 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
febrer 

ADO 537,46 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
febrer 

ADO 2.514,51 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
febrer 

ADO 657,58 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de febrer 

ADO 8.846,77 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de febrer 

ADO 7.212,92 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
febrer 

ADO 33.048,11 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
6. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta següent: 
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6.1 PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTES EL REQUERIMENT 
EFECTUAT A MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, COMPAÑIA 
INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, EN L’ACORD DE 
CONSELL DE GOVERN DE 14 DE GENER DE 2014, PER A LA INCAUTACIÓ 
DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LES OBRES DEL PROJECTE  
D’INSTAL·LACIÓ D’UNA SALA DE CALDERES DE BIOMASSA I  LA 
CORRESPONENT SITJA A L’EDIFICI MODEST SAYÓS 
 
Relació de fets: 
 
1. En data 16 de desembre de 2013, el Consell de Govern de la corporació va aprovar 
l’inici del procediment d’incautació de la garantia definitiva de les obres del projecte 
d’instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici Modest 
Sayós, i es va notificar a l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA i a 
l'empresa  asseguradora MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, COMPAÑIA 
INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. 
 
2. Dins del període d'al·legacions atorgat només va presentar un escrit l'empresa COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA. 
 
3. En data 14 de gener de 2014, el Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, 
resol les al· legacions presentades per COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA i 
acorda incautar l’import total de la garantia definitiva de les obres del projecte 
d’instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici Modest 
Sayós i requerir a l'empresa asseguradora MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA., l'execució de 
la  pòlissa d'assegurança de caució núm. 9400600575000, per un import de 10.372,11 € 
(DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS). 
 
4. En data de 2 d’abril de 2014, l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 
SA, ha procedit a ingressar l’import de la garantia incautada. 
 
Fonaments de dret. 
 
I. L'òrgan competent de contractació és el Consell de Govern per delegació de la 
Presidència en virtut del decret de 12 de gener de 2012, i publicat al BOP de Girona 
número 20 de 30-01-2012. 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el requeriment efectuat a l'empresa asseguradora 
MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE  
SEGUROS Y REASEGUROS, SA., per a l'execució de la pòlissa d'assegurança de 
caució núm. 9400600575000, per un import de 10.372,11 € (DEU MIL TRES-CENTS 
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SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS), per haver procedit l’empresa 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA,  a l’ingrés d’aquest import.  
 
Segon. AUTORITZAR la cancel· lació de l’assegurança de caució anteriorment 
esmentada expedida per l’entitat “MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO”, Compañía 
Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., en concepte de garantia definitiva per a 
respondre de les obligacions, penalitats i demés despeses que es derivessin imputables a 
l’adjudicatari COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. pel contracte 
“Instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici Modest 
Sayós”.   
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l'empresa MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA,  als efectes 
oportuns. 
 
Quart. COMUNICAR aquest acord a la Intervenció als efectes oportuns. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         El president 
 
 
        Miquel Rovira i Comas 


