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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 11/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 7 de juny de 2016 
Hora d’inici: 19.15 hores 
Hora d’acabament: 19.30 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas  
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba  
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar 
els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de l’addenda al conveni de col· laboració entre el Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
2008-2012. 

3. Aprovació de la modificació i pròrroga per a l’any 2016 del conveni de 29 
d'octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un  encàrrec de gestió de 
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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. 

4. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques que regulen la contractació mitjançant procediment 
obert, amb diversos criteris d’adjudicació, del servei de transport de viatgers en 
la modalitat de serveis a la demanda nocturns. 

5. Ratificar el decret de classificació de les ofertes presentades al procediment 
obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport 
i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3. 

6. Ratificar el decret de rectificació de l’error material de les Bases reguladores 
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al 
foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal 
i per a la cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 

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 tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 
17 de maig de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORAC IÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS  
PÚBLIQUES I HABITATGE I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PLA ÚNIC D’ OBRES 
I SERVEIS DE CATALUNYA 2008-2012 
 
Vista la minuta de l'addenda entre el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’encàrrec de gestió 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012; 
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
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d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni a subscriure amb Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’encàrrec de gestió del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, la qual és del contingut literal 
següent:  
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE I EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA 2008-2012 

 
Barcelona, 20 de maig de 2016 
 
REUNITS 
 
 

I. D’una part, el senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, secretari d’Administracions Locals, que actua per 
delegació de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en virtut de 
l’article 5 de la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol (DOGC núm. 6434, de 7.08.2013). 

 
II. I de l’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, que 

actua en virtut de la competència que li atorga l’article 13.1 a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.  

 
Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en l’exercici de 
les facultats que a cada un li estan conferides, amb plena capacitat legal per formalitzar el present 
conveni i, a tal efecte, 
EXPOSEN 
 
 

I. Les parts van signar en data 26 de maig de 2014 el conveni de col·laboració per a l’encàrrec de 
gestió del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 

 
II. Mitjançant Addenda d’1 de setembre de 2014, es va afegir una clàusula cinquena bis al Conveni 

per regular la garantia del finançament. 
 

III. Atès que l’aportació prevista al conveni té com a objecte el finançament de l’actuació del Consell 
Comarcal com a entitat col·laboradora en la gestió de les subvencions del PUOSC 2008-2012, és 
convenient que aquesta aportació vagi a càrrec de la partida pressupostària 
GO.03.D/460000100/7110. 

 
IV. Atès que, mitjançant sentència del 3 de març de 2016, el Tribunal Constitucional ha declarat 

inconstitucional i nul l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (en la redacció donada per l’article 1.17 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local), la clàusula de garantia del finançament és 
inaplicable per inconstitucionalitat sobrevinguda.  
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A la vista de les anteriors consideracions, les parts convenen formalitzar aquesta addenda al Conveni 
amb subjecció a les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte de l’addenda  
 
L’objecte d’aquesta addenda és modificar la clàusula cinquena del Conveni de 26 de maig de 2014, així 
com determinar la inaplicació de la garantia del finançament inclosa a la clàusula cinquena bis per 
inconstitucionalitat sobrevinguda, incorporada al Conveni per l’addenda d’1 de setembre de 2014.  
 
Segona. Modificació de la clàusula relativa al finançament  
 
Es modifica la clàusula cinquena del Conveni de 26 de maig de 2014, que queda redactada de la 
següent manera: 
 
“Clàusula cinquena. Finançament 
 
Per finançar les activitats objecte del present conveni, la DGAL realitzarà una aportació econòmica al 
Consell Comarcal del Ripollès de 2.811,68 euros, igual per a tots els anys de vigència del conveni, 
resultant de l’aplicació de la fórmula polinòmica següent: 
 
AC = 1.162,00 + (73,00 x NM) + (0,01 x P) 
 
On,  
 
AC és l’aportació a la comarca 
NM és el nombre de municipis de menys de 50.000 hab. (segons padró de població 2012) 
P és la població dels municipis de menys de 50.000 hab. (segons padró de població 2012) 
(dades sempre referides a la comarca) 
 
Aquesta aportació anirà a càrrec de la partida pressupostària GO.03.D/460000100/7110 del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i el seu pagament es tramitarà 
abans del 31 de març de cada any de vigència del conveni.” 
 
Tercera. Inaplicació de la clàusula relativa a la garantia del finançament  
 
Es modifica la clàusula cinquena bis, incorporada al Conveni per l’addenda d’1 de setembre de 2014, 
per inaplicació de la garantia de finançament per inconstitucionalitat sobrevinguda, que queda 
redactada de la manera següent: 
 
“Clàusula cinquena bis. Acreditació de tasques i sol·licitud de pagament   
 
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la Generalitat de Catalunya ha 
de compensar al Consell Comarcal del Ripollès amb l’import previst a la clàusula cinquena i aquest 
s’obliga a dur a terme les tasques assignades mitjançant la clàusula segona. Així mateix, el Consell 
Comarcal ha d’acreditar que està duent a terme les tasques de gestió de les subvencions que, com a 
entitat col·laboradora, té assignades, i trametre a la Generalitat de la Catalunya, juntament amb 
aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import 
corresponent.” 
  
Aquesta Addenda es regirà per les condicions estipulades en el Conveni, formant part integrant del 
mateix. 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què són titulars, 
subscriuen aquest conveni, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.” 
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Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
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 de l'addenda esmentada i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ I PRÒRROGA PER A L’A NY 2016 
DEL CONVENI DE 29 D'OCTUBRE DE 2013 MITJANÇANT EL Q UAL ES 
VA ESTABLIR UN  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 l'addenda entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té per objecte la pròrroga per 
a l’any 2016, i la modificació del conveni d’encàrrec de gestió fet per l’Agència 
Catalana del Consum al Consell Comarcal del Ripollès, el dia 29 d’octubre de 
2013, per a la realització de les actuacions en matèria de consum a la comarca i on 
es van concretar el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les 
funcions encomanades així com un finançament dels costos corresponents a 
l’activitat encarregada, 
 
L’addenda concretament modifica la redacció de la clàusula desena de garantia de 
compliment dels compromisos de pagament.  
 
Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar  l'addenda de modificació i pròrroga per a l'any 2016 del Conveni 
de 29 d'octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un 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, la 
qual és del contingut literal següent:  
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“ADDENDA DE MODIFICACIÓ I PRÒRROGA PER A L’ANY 2016 DEL CONVENI DE 29 
D’OCTUBRE DE 2013 MITJANÇANT EL QUAL ES VA ESTABLIR UN ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA GENERALITAT AL CONSELL COMARCAL      , 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM. 

 
Barcelona,        de         de  2016, 
 
Sección 1.01 R  E  U  N  I  T  S  
 
D'una part, la senyora Montserrat Ribera i Puig, directora de l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya, segons nomenament efectuat mitjançant el Decret 221/2016, d’8 de març 
(DOGC 7076, de 10 de març), en virtut de les competències de representació atribuïdes a l’article 9.1 
de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’organisme autònom administratiu. 
 
I de l'altra, el senyor      , president del Consell Comarcal      , al qual representa segons 
nomenament de data      ,  en ús de les competències que té atribuïdes 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 per l’Acord del Ple del Consell de data      . 
 
En endavant, les entitats representades, seran considerades conjuntament com les Parts. 
 
Sección 1.02 M  A  N   I  F  E  S  T  E  N 
 
Primer.- Que l’Agència Catalana del Consum (en endavant ACC), d’acord amb l’article 2 de la Llei 
9/2004, de 24 de desembre, és l’entitat pública configurada com a organisme autònom administratiu 
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.- Que d'acord amb els articles 25 c) i 36.2 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, correspon a la Comarca, 
entre d’altres, l’exercici de les competències que li delegui o li encarregui de gestionar l’Administració 
de la Generalitat. 
 
Tercer.- Que  les Parts, van manifestar un mutu interès en impulsar i participar en els mecanismes 
legalment establerts per a l’atenció i la informació de les persones consumidores i en la resolució de 
conflictes en matèria de consum amb la subscripció el 29 d’octubre de 2013, d’un conveni d’encàrrec 
de gestió en matèria de consum, sobre la base 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, el qual va tenir per 
objecte la realització pel Consell Comarcal de concretes activitats de la competència de l’ACC. 
 
El conveni va ser objecte de modificació parcial amb motiu d’una addenda de modificació i pròrroga 
subscrita l’any 2015 que va afectar els punt e) i g) de la seva clàusula segona (actuacions), el punt 1) 
de la clàusula sisena (tramitació informàtica) i que va suposar la incorporació d’una nova clàusula 
desena per incloure una garantia de pagament prevista a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases de Règim Local, article que, recentment, ha estat objecte d’anul·lació pel Tribunal 
Constitucional (STC de 3 de març de 2016) cosa que comporta la modificació d’aquella clàusula. 

 
Quart.- Que a la clàusula onzena del conveni d’encàrrec de gestió es va preveure la possibilitat de 
pròrroga del conveni mitjançant una addenda expressa, a l’haver despesa econòmica, i sens perjudici 
de la modificació o adequació dels annexos, cosa que s’està portant a terme des de l’any 2014. 
 
Actualment, subsisteixen les raons que van motivar l’encàrrec de gestió com són la de l’obligació legal 
d’implantar un servei públic de consum en cada comarca prevista al Codi de consum de Catalunya, la 
de respectar l’estabilitat pressupostària i la d’afavorir l’eficàcia i eficiència en l’exercici de les tasques 
encarregades amb la participació del Consell Comarcal en la seva gestió cosa que va en benefici de les 
persones consumidores existents al seu territori en tant que entitat local de caràcter territorial més 
propera i dotada d’equipament i recursos suficients; fet que, sense generar cap duplicitat d’actuació en 
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la matèria encarregada, permet superar, tan si val sigui parcialment, la manca de mitjans tècnics idonis 
per dur-la a terme, amb la mateixa eficàcia, per part de l’ACC. 
 
Per això, les Parts manifesten i ratifiquen el seu interès en continuar amb el conveni d’encàrrec de 
gestió i, a l’efecte, acorden formalitzar una Addenda per a l’any 2016, amb subjecció a les següents, 
 
 
Sección 1.03 C  L  À  U  S  U  L  E  S 
 
Primera.- Objecte 
Aquesta Addenda té per objecte, la pròrroga per a l’any 2016 i la modificació del conveni d’encàrrec 
de gestió fet per l’ACC al Consell Comarcal de      , el dia 29 d’octubre de 2013, per a la realització 
de les actuacions en matèria de consum a la comarca i on es van concretar el procediment, les tasques i 
els mitjans per a l’exercici de les funcions encomanades així com un finançament dels costos 
corresponents a l’activitat encarregada. 
 
Segona.- De l’abast de la modificació del conveni d’encàrrec de gestió 
Amb motiu de la supressió de l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, es 
modifica la clàusula desena del conveni d’encàrrec de gestió formalitzat amb el Consell Comarcal que 
queda de la següent manera: 

“Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest acord, l’ACC ha d’abonar 
al Consell Comarcal l’import resultant de l’aplicació de la clàusula de finançament, i 
aquest s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest  
establerts.  
Tanmateix, el Consell Comarcal ha de  justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i 
condicions previstes en aquest conveni d’encàrrec de gestió i normativa d’aplicació i ha de 
trametre a l’Agència Catalana del Consum, juntament amb aquesta documentació, l’escrit de 
proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import corresponent perquè aquesta en el 
termini màxim de dos mesos reconegui l’obligació. 
 
No obstant això, si dintre dels terminis anteriorment assenyalats, l’ACC comuniqués al 
Consell Comarcal la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà 
d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, l’ACC en el termini màxim 
de dos mesos ha de reconèixer l’obligació i, dins del termini de quatre mesos següents a la 
notificació, ha d’efectuar el pagament”. 

 
Tercera.- De les actuacions encarregades 
Les actuacions encarregades per l’Agència catalana del Consum al Consell Comarcal       són les 
previstes a la clàusula segona del conveni d’encàrrec de gestió objecte de pròrroga. 
 
Quarta.- Gestió informàtica  
D’acord amb el punt 1 de la clàusula sisena del conveni d’encàrrec de gestió objecte de pròrroga el 
Consell Comarcal       ha de tramitar els expedients de consum que derivin de les tasques 
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 

 
Cinquena.- Finançament  
1. Per fer front al finançament dels costos generats durant l’any 2016,  en aplicació del conveni 
d’encàrrec de gestió, l’ACC farà una aportació màxima al Consell Comarcal, de       €, la qual anirà 
a càrrec de la partida pressupostària D/460000100/4610/0000. 
2. L’import a què fa referència l’apartat immediat anterior s’ha d’abonar mitjançant transferència al 
consell comarcal a un compte bancari prèviament informat, autoritzat i degudament certificat per la 
seva Intervenció de fons. La transferència s’ha de fer un cop signada l’Addenda anual pertinent. 
3. La formula o el detall del càlcul del finançament de l’activitat encarregada és recull en annex a 
l’Addenda el qual substitueix a qualsevol altre anteriorment aplicat. El càlcul de finançament tindrà en 
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compte el previst a la clàusula sisena del conveni d’encàrrec de gestió així com el nivell d’eficàcia, 
eficiència i efectivitat en el desenvolupament de l’encàrrec. 
 
Cinquena.- Justificació de la despesa 
A efectes de justificació de la despesa és tindrà en compte el previst a les clàusules novena i desena del 
conveni d’encàrrec de gestió objecte d’addenda.  
El Consell Comarcal       ha de justificar la totalitat de la despesa efectuada en exercici de l’activitat 
encarregada, abans del 31 de gener de      , aportant els documents que s’hi preveuen i facilitant 
aquells altres que se li puguin requerir sempre i quan guardin relació amb l’activitat desenvolupada i 
la pròpia despesa. 

 
Sisena.- Extinció 
Aquesta addenda s’extingeix pels mateixos motius que consten a l’actual clàusula tretzena del conveni 
d’encàrrec de gestió prorrogat. 

 
Setena.- Resolució de controvèrsies 
Les discrepàncies sorgides amb motiu de l’aplicació i la interpretació d’aquesta Addenda s’han de 
solucionar d’acord amb el disposat a la clàusula catorzena del conveni d’encàrrec de gestió prorrogat. 
 
Vuitena.- Vigència de l’encàrrec de gestió 
Aquesta addenda de pròrroga es vigent durant l’any 2016 i el conveni d’encàrrec de gestió objecte de 
pròrroga es manté vigent en tot allò no modificat ni incompatible amb el previst en aquesta Addenda o 
als seus annexos. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat amb aquesta Addenda al conveni d’encàrrec de gestió, 
ambdues Parts la signen per duplicat i a un sol efecte, 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 de l'addenda esmentada i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL P LEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ  
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS E N LA 
MODALITAT DE SERVEIS A LA DEMANDA NOCTURNS 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho 
aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
5. RATIFICAR EL DECRET DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFER TES 
PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC 
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CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI  DE 
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR  
RIPOLLÈS-3 
 
Vist el Decret de Presidència de data 1 de juny de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
En data 3 de maig de 2016, 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 servei de transport i tractament dels 
lixiviats de l’abocador Ripollès-3.  
 
En data 13 de maig de 2016, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 92 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: 
 
N.ordre Empresa 

1 PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT, SLU 

2 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, 
SA 

 
En data 31 de maig de 2016 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores,  
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les dues 
empreses que han presentat oferta, i les admet per passar a la fase d’obertura 
d’ofertes.  
 
El mateix 31 de maig de 2016, 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 del contracte de serveis de 
transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, amb el resultat 
següent: 
 
N.ordre Empresa Preu ofertat (IVA 

exclòs) 
1 PEINAJE DEL RIO LLOBREGAT, SLU 36,79 €/m3 

2 
ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRÁNEA, 
SA 

35,75 €/m3 

 
La cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 1 de juny de 2016, ha 
emès un informe que classifica les ofertes en ordre decreixent i resulta que 
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l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per l’empresa a 
Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA). 
 
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 TÈCNIC DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR 
RIPOLLÈS-3 .  JUNY 2016 
 
../ 

Oferta 
El preu màxim pel tractament i transport dels lixiviats de l’abocador comarcal 
Ripollès -3 és de 38 €/m3, que ha de servir de base per  aquest procediment obert  
amb únic criteri  d’adjudicació,  més 3,8 € corresponent al 10 % d’IVA, resultant 
un preu unitari màxim de 41,80 €/m3 
 
El pressupost màxim anual és de 105.602 euros/any, més 10.560,20 euros 
corresponents al 10 % d'IVA. 
 
Valoració 
 
S’atorguen 5 punts per cada 1% de baixa del preu base 
 

EMPRESA OFERTA BAIXA PUNTUACIÓ 

ECOIMSA 35,75 6,29 % 31,45 

PEINAJE DEL RIO 
LLOBREGAT RIO 
LLOBREGAT, SLU 

36,79 3,29% 16,45 

 
Conclusió 
 
Vista la valoració de les ofertes presentades, la que té una puntuació superior és  
Ecologica Iberica y Mediterranea, SA (ECOIMSA).   
 
L'oferta d'Ecologica Iberica y Mediterranea, SA (ECOIMSA) s’ajusta a les nostres 
necessitats i compleix les condicions demandes en el plec de condicions per dur a 
terme el servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal 
Ripollès-3. 
 
Elisabet Muntadas Castellà//Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat//Ripoll, 1 de 
juny de 2016” 
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La Mesa de contractació, de conformitat amb el contingut de l’informe tècnic, ha 
realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal d’admetre l'oferta presentada 
per l’empresa a Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) 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:  garantia definitiva del 5% de l’import base de licitació 
IVA exclòs, (5.280,10 €), i comunicar al Consell Comarcal el Codi de transportista 
de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
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, 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
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: 
 

EMPRESA OFERTA BAIXA PUNTUACIÓ 

ECOIMSA 35,75 6,29 % 31,45 

PEINAJE DEL RIO 
LLOBREGAT RIO 
LLOBREGAT, SLU 

36,79 3,29% 16,45 

 
Segon. Admetre l'oferta presentada per l’empresa Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA), 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: 
 

- La garantia definitiva del 5% de l’import base de licitació IVA exclòs, 
(5.280,10 €). 

- Codi de transportista de residus autoritzat per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

 
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). 
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Tercer. Comunicar a l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) 
que, de no donar compliment al present requeriment en temps i forma, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret pel qual es classifica les ofertes presentades al 
procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del contracte de 
serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-3, i 
es realitza el requeriment de documentació previ a l’adjudicació de conformitat 
amb l’article 151 del TRLCSP. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat per a la seva constància. 
 
El president comenta que el contracte de transport i tractament de lixiviats de 
l’abocador Ripollès-3, s’està licitant per una vigència d’un any des de fa algunes 
anualitats. El motiu que no es faci per una durada més llarga, és que d’aquesta 
manera s’ha aconseguit una reducció considerable del preu. Concretament la baixa 
que s’ha obtingut per a aquesta anualitat ha estat d’un 5,92%. 
 
 
6. RATIFICAR EL DECRET DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR 
MATERIAL DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSI Ó DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R 
AL FOMENT D’ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL O PROMOCIÓ 
D’UNA FINALITAT PÚBLICA COMARCAL I PER A LA COBERTU RA 
D’ACTIVITATS ESCOLARS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el Decret de Presidència de data 13 de maig de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 
“ RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DE LES BASES REGULADORES PER A 
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
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COMPETITIVA PER AL FOMENT D’ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL O 
PROMOCIÓ D’UNA FINALITAT PÚBLICA COMARCAL I PER A LA COBERTURA 
D’ACTIVITATS ESCOLARS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS. 
 
El Consell de Govern del Consell  Comarcal, en la seva sessió de data 3 de maig de 2016 va 
aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat 
pública comarcal -activitats culturals, festives o de caràcter social, activitats esportives i 
edició de llibres, pel·lícules o documentals d'interès comarcal-, i per a la cobertura 
d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. Aquestes bases han estat publicades en el 
Butlletí oficial de la província de Girona, núm. 88  de data 9 de maig de 2016. 
 
S'ha constatat que hi ha un error material en els criteris per a l'atorgament de subvencions del 
programa "B) Col·laborar en la implementació de cursets d'esquí dins de la comarca del 
Ripollès", de l'Annex I de les Bases, ja que s'estableix erròniament que "Tanmateix, la quantia 
de cada subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 300,00 €", quan aquest límit no 
es correspon amb aquest programa. 
 
L'article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del 
Procediment administratiu comú estableix que les Administracions públiques podran rectificar 
en qualsevol moment d'ofici o a instància dels interessats els errors material, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Rectificar l'error material detectat en els criteris per a l'atorgament de subvencions 
del programa "B) Col·laborar en la implementació de cursets d'esquí dins de la comarca del 
Ripollès", de l'Annex I de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat 
pública comarcal, ja que s'estableix erròniament que "Tanmateix, la quantia de cada 
subvenció atorgada en cap cas podrà ser superior a 300,00 €", quan aquest límit no es 
correspon amb aquest programa. En conseqüència, el programa B) de l'Annex I de les Bases, 
quedarà redactat com segueix: 
 
" 

B) Col·laborar en la implementació de cursets d’esquí dins de la comarca del Ripollès. 
 
Quantitat disponible amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016.11.924.48000.01, fins a 
un màxim global de  1.500,00 € 
 
INDICADORS D’AVALUACIÓ: 
 

S’assignaran 1.500,00 € en funció del nombre de participants totals. Així, a cada 
sol·licitant de la subvenció li correspondrà la quantitat següent: 
 
(1.500,00 €/T)*N 
On: T = a nombre de participants totals. 
On: N = a nombre de participants de cada entitat sol·licitant. 

 
Una vegada valorades les sol·licituds s’atorgaran les subvencions per rigorós ordre d’entrada 
de la petició  al Registre de la corporació fins a l’esgotament total del crèdit disponible." 
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Segon. Publicar aquesta esmena al Butlletí oficial de la Província, a la BDNS i a la pàgina 
web del Consell Comarcal als efectes oportuns. 
 
Tercer. Ratificar aquest Decret a la propera sessió del Consell de Govern que se celebri.” 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de rectificació de l’error material de les Bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat 
pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció per a la seva constància. 
 
 
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, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes d’abril 

ADO 247,76 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes d’abril 

ADO 137,52 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
26.04.16 

ADO 956,38 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
28.04.16 

ADO 993,17 

VIGFA RESIDUS,SL Recollida RSU, mes d’abril ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d’abril ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda abril Ribes ADO 218,64 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
05.05.16 

ADO 1.080,11 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
11.05.16 

ADO 963,91 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Mare de Déu de 
Núria, mes d’abril 

ADO 2.338,15 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes d’abril 

ADO 666,11 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vallfogona, 
mes d’abril 

ADO 230,85 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Reforç demanda Ripoll-
Camprodon, mes d’abril 

ADO 1.587,36 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
17.05.16 

ADO 1.041,66 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
12.05.16 

ADO 989,82 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
20.05.16 

ADO 982,30 

LIMPIEZAS DEYSE, 
SL 

Neteja CCR, mes d’abril O 2.209,19 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Reforç demanda Ribes-Ripoll, 
mes d’abril 

O 7.933,40 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 

TEC L-4, mes d’abril O 2.196,89 

 
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 18.04.2016 Aprovar el pagament de la certificació núm. 7 de l'obra 

2010/802, inclosa al PUOSC, titulada "Acabats necessaris per a 
la posada en servei de la sala polivalent", de l'Ajuntament de 
Ripoll, per un import de 50.711,47 €. 

Decret de 29.04.2016 Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que 
regulen la contractació mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació de servei de disseny i creació de 
la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 06.05.2016 Reconeixement d’atorgament de subvencions nominatives i per 
concessió directa amb càrrec al pressupost del Consell 
Comarcal del Ripollès per a l’exercici econòmic de l’any 2016. 

Decret de 09.05.2016 Decret provisional d’admesos i exclosos al lloc de treball 
d’Intervenció del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 13.05.2016 Contractar un oficial de manteniment del Refugi d’Animals del 
Ripollès, a jornada parcial 

Decret de 13.05.2016 Contracte menor de serveis de consultoria per a l’elaboració del 
Pla d’igualtat intern del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 13.05.2016 Rectificació d’error material de les Bases reguladores per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per al foment d’activitats d’interès social o 
promoció d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura 
d’activitats escolars a la comarca del Ripollès. 

Decret de 18.05.2016 Sol·licitar a Caixabank, SA “La Caixa” la formalització d’un 
contracte de targeta de crèdit, a nom del gerent de la 
corporació. 

Decret de 18.05.2016 Contracte menor de serveis de consultoria per a l’elaboració 
d’una diagnosi i Pla d’acció TIC del Consell Comarcal del 
Ripollès. 

Decret de 18.05.2016 Concedir a la treballadora de la corporació que es relaciona 
unes gratificacions extraordinàries segons es detalla. 

Decret de 19.05.2016 Reconèixer al personal laboral temporal de la corporació que es 
relaciona, el dret a la percepció de triennis, en igualtat de 
condicions que el personal laboral amb caràcter fix. 
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Decret de 24.05.2016 Decret definitiu d’admesos i exclosos al lloc de treball 
d’Intervenció del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 25.05.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de 
la xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzats com a prioritat 2 i 3, Bloc 1 – Vall del Ter, 
corresponent a l’Addenda 2015. 

Decret de 25.05.2016 Contracte menor de subministrament i instal· lació d’un pistó 
per a l’ascensor del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 25.05.2016 Incoar expedient sancionador a una instal· lació juvenil per 
aportació insuficient de la documentació requerida a raó de la 
inspecció tècnica preceptiva. 

Decret de 30.05.2016 Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la 
contractació en règim laboral temporal d’un/a tècnic/a de 
comunicació i informació. 

Decret de 31.05.2016 Canvi de data de l’obertura de pliques dels sobres 1 i 2 del 
servei de disseny i creació de la pàgina web del Consell 
Comarcal del Ripollès. 

 
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 29.04.2016 Aprovar l'expedient número 7/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 05.05.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 

residuals amb camió cisterna al representant legal del Mas la 
Pallisa del municipi de les Llosses. 

Resolució de 18.05.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal· lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Campelles per a la Urbanització “La Devesa”. 

Resolució de 18.05.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal· lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses per desembussar el 
clavegueram  del col· legi Mestre Andreu. 

Resolució de 18.05.2016 Atorgament de permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal· lacions de sanejament a l’Ajuntament 
de Gombrèn per desembussar el clavegueram del carrer del 
Mig. 

Resolució de 18.05.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Campelles, a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament per buidar la fossa sèptica de la Urbanització 
“La Devesa”. 
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Resolució de 18.05.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i instal· lacions de sanejament per desembussar el 
clavegueram  del col· legi Mestre Andreu. 

Resolució de 18.05.2016 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Gombrèn, a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i instal· lacions 
de sanejament per desembussar el clavegueram  del carrer del 
Mig. 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president informa sobre l’estat de la tramitació de la sol· licitud de la subvenció 
PO FEDER 2014-2020. Seguidament, fa una explicació als consellers de l’últim 
Consell d’Alcaldes que es va celebrar en data 31 de maig. 
 
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 


