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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 11/2015 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns 22 de juny de 2015 
Hora d’inici: 18:50 hores 
Hora d’acabament: 18:55 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • 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 
  • Sra. Paquita Pastoret Busquets 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos Sastre 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió extraordinària del Consell de Govern i tractar 
els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de la revisió de preus del contracte d’arrendament de part de la finca 

Baups. 
2. Ratificar el decret de Presidència pel qual es declara desert el 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. 

3. Ratificar el decret sobre l’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 un únic criteri d’adjudicació, el preu 
més baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, 
tramitació urgent. 

4. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
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4.1. Aprovació de factures. 
5. Mocions d’urgència. 
6. Informacions de Presidència i Gerència. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE PART DE LA FINCA BAUPS 
 
Vist l’informe de la Intervenció de la corporació de data 9 de juny de 2015, en el qual 
manifesta que és procedent la revisió de preus del contracte d’arrendament de part de la 
finca Baups per a la instal· lació del Refugi d’Animals del Ripollès, formalitzat el dia 27 
d’abril de 2009 amb la Sra. Núria Casadesús Verni, per la variació experimentada per 
l’IPC i que existeix consignació pressupostària a l’aplicació 2015.3.929.20000.01 del 
pressupost vigent per fer front a la revisió de preus esmentada; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 8 de juliol de 2011, publicat en el BOP de Girona núm. 144, de data 29 de 
juliol de 2011, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern per unanimitat dels membres assistents acorda: 
 
Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte d’arrendament de part de la finca 
Baups que, aplicat la disminució del -0,51% legalment procedent, quedarà fixat en la 
quantitat de 3.902,21 € (TRES MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-UN 
CÈNTIM) IVA inclòs. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’arrendadora, Sra. Núria Casadesús Verni, fent-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 el Jutjat Contenciós de Girona en el termini de dos mesos 
comptats també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Tercer. Donar compte del present acord a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal, per a l'efecte corresponent. 
 
 
2. RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA PEL QUAL ES D ECLARA 
DESERT EL PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI DE TRAN SPORT I 
TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3 
 
Vist el Decret de Presidència de data 10 de juny de 2015 que es transcriu a continuació: 
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“DECLARAR DESERT EL 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  
 
En data 4 de maig de 2015, per acord del Consell de Govern, s’aprovà la tramitació de 
l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regulaven el 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. 
 
Durant el termini hàbil per presentar ofertes per 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, no se n’ha presentat cap, i per aquest motiu 
correspon declarar desert el procediment obert. 
 
Vist l’informe de Secretaria sobre la tramitació a seguir que consta a l’expedient; 
 
Atès que el Consell Comarcal té subscrit un contracte pel transport i tractament dels 
lixiviats de l’abocador Ripollès-3 que finalitza el dia 30 d’agost de 2015, es considera 
necessari iniciar la tramitació d’un nou procediment obert amb tramitació urgent;  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20, de 30 de 
gener de 2012; 
 
Per tot l’exposat RESOLC: 
 
Primer. Declarar desert el 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. 
 
Segon. Iniciar un nou expedient de contractació mitjançant 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, tramitació urgent. 
 
Tercer. Ratificar aquest decret en el proper 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 declara desert el 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. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal per a la seva constància. 
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3. RATIFICAR EL DECRET SOBRE L’APROVACIÓ DE LA TRAM ITACIÓ DE 
L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN 
LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 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, TRAMITACIÓ URGENT 
 
Vist el Decret de Presidència de data 10 de juny de 2015 que es transcriu a continuació: 
 
“APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLE C DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
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, TRAMITACIÓ URGENT 
 
Atès que en data 10 de juny de 2015, la Presidència d’aquesta corporació va declarar 
desert el 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 va resoldre iniciar un nou expedient de contractació mitjançant procediment 
obert amb tramitació urgent; 
 
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regulen 
la contractació mitjançant procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix,  del servei del transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, 
tramitació urgent; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2015.3.1623.2279901 del pressupost vigent, i l’informe de Secretaria que consta 
a l’expedient; 
 
Atès que per dur a terme aquesta inversió s’ha de procedir a la tramitació i resolució de 
l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de clàusules 
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i de la despesa 
corresponent, sense major demora que la que imposa la tramitació de l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20, de 30 de 
gener de 2012; 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del 
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contracte de serveis de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal 
Ripollès-3, tramitació urgent. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del 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, tramitació urgent. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 38,70 €/m3, més  3,87 € corresponent al 10% d’IVA, 
resultant un preu unitari màxim de 42,57 €/m3, essent el pressupost màxim anual de 
120.008,70 euros/any, més 12.000,87 € corresponent al 10% d’IVA, i que resulta un 
import de 132.009,57 €/any (CENT TRENTA-DOS MIL NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost 
vigent. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, 
del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, tramitació 
urgent, mitjançant anunci de licitació en el BOP de Girona, pel termini de 8 dies naturals 
comptadors des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web del Consell Comarcal del 
Ripollès (www.ccripolles.cat) en l’apartat perfil del contractant. 
 
Cinquè. Ratificar aquest decret en el proper 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 s’aprova el 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, tramitació urgent. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal per a la seva constància. 
 
 
4. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
4.1. 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 
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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) 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes de maig ADO 118.536,51 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de maig ADO 22.553,31 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes mes de maig ADO 218,64 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes d’abril 

ADO 13.465,62 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
d’abril 

ADO 40.217,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, mes 
d’abril 

ADO 3.687,86 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
d’abril 

ADO 577,50 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles mes 
d’abril 

ADO 995,61 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
d’abril 

ADO 2.675,31 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes 
d’abril 

ADO 706,20 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
d’abril 

ADO 8.870,54 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes d’abril 

ADO 7.743,20 

TEISA 
Transport demanda Vallfogona, mes 
de maig 

ADO 2.766,56 

TEISA 
Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de maig 

ADO 1.142,41 

TEISA 
Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes de maig 

ADO 2.336,40 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
26.05.15 

ADO 3.695,23 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
21.05.15 

ADO 929,39 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de maig 

O 3.176,60 

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

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes de maig O 1.982,44 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS CC 
OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
maig 

ADO 33.094,14 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de maig O 2.196,88 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA. 
No se'n presenten. 
 
 
8. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA. 
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 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Miquel Rovira i Comas 
 


