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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 13/2016 
 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 5 de juliol de 2016 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 19.40 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Sr. Miquel Rovira i Comas  
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba  
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 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 de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules administratives 

particulars i del plec de prescripcions tècniques que regulen la contractació 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del servei de 
gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 

3. Aprovació de la tramitació de l’expedient i del plec de clàusules administratives 
i tècniques particulars que regulen la contractació mitjançant procediment obert 
amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de subministrament i 



 2 

instal· lació de diverses bombes submergibles ubicades a diferents  EDARS del 
Ripollès. 

4. Pròrroga del contracte dels serveis bancaris i financers del Consell Comarcal 
del Ripollès. 

5. Ratificació del decret de classificació de les ofertes presentades al procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte del servei de menjador 
de les escoles rurals de la comarca del Ripollès. 

6. Proposta de denúncia del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte municipal. 

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

8. Mocions d’urgència: 
8.1 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 

del contracte del servei de menjador de les escoles rurals de la comarca 
del Ripollès. 

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, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de juny de 
2016, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL P LEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DEL PLEC DE  
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ  
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA 
COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS 
 
El Consell de Comarcal del Ripollès està interessat en contractar la gestió de 
l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. Les necessitats administratives a 
satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la justificació del procediment i dels 
criteris d'adjudicació estan acreditats a l'expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regulen la contractació mitjançant procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del servei de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès;  
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Atès que per dur a terme aquesta actuació s’ha de procedir a la tramitació i 
resolució de l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació del plec de 
clàusules administratives particulars, del 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 de l’acord de Ple 
de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de 
setembre de 2015; 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, del servei 
de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i el plec de 
prescripcions tècniques del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 
del servei de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 125.823,09 €/any (CENT VINT-I-CINC MIL 
VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS), exempt d’IVA. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
servei de gestió de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, mitjançant anunci de 
licitació en el BOP de Girona, pel termini de 15 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. Les resolucions anteriors estan sotmeses a l’informe de la Intervenció del 
Consell Comarcal sobre disponibilitat pressupostària. 
 
Sisè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària i Secretaria 
sobre el procediment a seguir. 
 
El president comenta que n’ha informat prèviament als alcaldes de Ripoll, Ribes i 
Sant Joan. 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

3. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I DEL PLEC 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULAR S 
QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT  
OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIVE RSES 
BOMBES SUBMERGIBLES UBICADES A DIFERENTS  EDARS DEL  
RIPOLLÈS 
 
El Consell Comarcal del Ripollès gestiona 9 depuradores de la comarca del 
Ripollès i les explota l'empresa CADAGUA SA. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès considera convenient  substituir set bombes  
ubicades a diferents EDARS de la comarca, per millorar el seu funcionament. Les 
necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la 
justificació del procediment i dels criteris d'adjudicació estan acreditats a 
l'expedient. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques particulars  que regulen la 
contractació mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte del subministrament i instal· lació de set bombes submergibles ubicades a 
diferents  EDARS del Ripollès;  
 
Atès que per a dur a terme aquest servei s’ha de procedir a la tramitació i resolució 
de l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació dels plecs i de la 
despesa corresponent; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del 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, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i del procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte de subministrament i instal· lació de diverses bombes submergibles 
ubicades a diferents  EDARS del Ripollès. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars del 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de 
subministrament i instal· lació de diverses bombes submergibles ubicades a 
diferents  EDARS del Ripollès. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 80.874,45 euros sense IVA, més 16.983,63 € 
corresponent al 21% d’IVA, i que resulta un import total de 97.858,08 € 
(NORANTA-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS), supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 
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Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el BOP de Girona, i al tauler d’anuncis de la 
corporació pel termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la 
publicació al BOP de Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat en l’apartat del Perfil del 
contractant. 
 
Cinquè. Les resolucions anteriors estan sotmeses a l’informe de la Intervenció del 
Consell Comarcal sobre disponibilitat pressupostària. 
 
Sisè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària i Secretaria 
sobre el procediment a seguir. 
 
 
4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS BANCARIS I 
FINANCERS DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contracte per a la prestació dels serveis bancaris i financers del Consell 
Comarcal del Ripollès, subscrit entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa 
CAIXABANK, SA, en data 24 de setembre de 2013, amb un termini d’execució i 
de vigència de tres anys, prorrogables per tres anys més; 
 
Atès allò que disposa la clàusula 7 del plec regulador de la contractació sobre la 
seva pròrroga; 
 
Vist l’informe de la Intervenció sobre la necessitat d’executar la pròrroga 
contemplada al contracte dels serveis bancaris del Consell Comarcal del Ripollès, 
atès que les necessitats que van motivar el contracte encara perduren. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut de l’acord de Ple 
de 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de 
setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de 3 anys el contracte de prestació dels serveis 
bancaris del Consell Comarcal del Ripollès, amb efectes a comptar des del dia 3 
d’octubre de 2016 i fins el dia 2 d’octubre de 2019 
 
Segon. Comunicar aquest acord al contractista i a l’àrea d’Intervenció. 
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5. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CLASSIFICACIÓ DE LES O FERTES 
PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE  
MENJADOR DE LES ESCOLES RURALS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS 
 
Vist el Decret de Presidència de data 28 de juny de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
En data 17 de maig de 2016, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, del contracte del servei de menjador de les 
escoles rurals de la comarca del Ripollès.  
 
En data 31 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. 103 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 HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS 
SA (HOSTESA) 

2 MARC NAVARRO I MOYA 
 
En data 21 de juny 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 21 de juny 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: 
 
OFERTA 1: HOSTESA 

CONCEPTE PREUS MÀXIMS OFERTA 

 
HORES 
DIÀRIES 

 
COST 
HORA 
PER 

TOTAL 

COST 
HORA 
PER 

CURS 

TOTAL 
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CURS 
 

CUINA 2,75 2.700,00 7.425,00 2.672,80 7.350,21 
TRANSPORT 2,25 2.900,00 6.525,00 2.381,51 5.358,40 

I.PERSONAL 

MONITOR/A 13,25 2.300,00 30.475,00 2.376,64 31.490,44 
 

KM. 
PREU 
PER KM. 

 
PREU 
PER KM. 

 

II.VEHICLE (0,19 €/km.) 21.824    
124 

km/dia * 
176 dies 

0,19 4.146,56 0,19 4.146,56 

 
MENÚS 

PREU 
UNITARI 

 
PREU 
UNITARI 

 

III.MATÈRIA PRIMERA 1,20 13.516,80 1,20 13.516,80 
IV.DESPESES GENERALS * 

11.264 
64 

menús/dia 
* 176 dies 

0,30 3.379,20 0,30 3.379,20 

V. MANTENIMENT **     1.000,00  1.000,00 
SUBTOTAL-1   66.467,56  66.241,61 
  PERCENT

ATGE 
 

PERCENT
ATGE 

 

VI.BENEFICI EMPRESARIAL  3 % 1.994,03 3 1.987,25 

SUBTOTAL-2 
  

68.461,59  68.228,86 

IVA (0%). Monitor/a.   0,00  0,00 
IVA (10%). Cuina   3.707,23  3.579,37 

                               TOTAL 
  

72.168,82  71.808,23 

 
1. baixa del cost màxim conceptes I, II, IV i VI � 1 punt x c/1%baixa �màxim 15 p 
Import suma (I,II,IV i VI) % baixa Puntuació 
53.712,06 € 0,43 0 
 
2. Realització d’activitats lúdiques i pedagògiques: 

Per la realització d'una activitat per trimestre...................2 punts 
Per la realització de dues activitats per trimestre..............4 punts 

                 (s’ha d’adjuntar memòria d’activitats i el compromís) 
 
3. Compromís d’adquirir durant el curs com a mínim 2 productes de la marca 
producte Ripollès 

Per l'adquisició de com a mínim dos productes de la "Marca producte 
Ripollès" durant tot el curs escolar........................................................2 punts. 

Per l'adquisició de com a mínim quatre productes de la "Marca producte 
Ripollès" durant tot el curs escolar..........................................................4 punts. 
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Total puntuació HOSTESA......................................................................6 PUNTS 
 
OFERTA 2: MARC NAVARRO I MOYA 
 

CONCEPTE PREUS MÀXIMS OFERTA 

 
HORES 
DIÀRIES 

 
COST 
HORA 
PER 

CURS 
 

TOTAL 

COST 
HORA 
PER 

CURS 

TOTAL 

CUINA 2,75 2.700,00 7.425,00 2.296,37 6.315,00 
TRANSPORT 2,25 2.900,00 6.525,00 2.466,67 5.550,00 

I.PERSONAL 

MONITOR/A 13,25 2.300,00 30.475,00 2.264,15 30.000,00 
 

KM. 
PREU 
PER KM. 

 
PREU 
PER KM. 

 

II.VEHICLE (0,19 €/km.) 21.824    
124 

km/dia * 
176 dies 

0,19 4.146,56 0,17 3.730,00 

 
MENÚS 

PREU 
UNITARI 

 
PREU 
UNITARI 

 

III.MATÈRIA PRIMERA 1,20 13.516,80 1,20 13.516,80 
IV.DESPESES GENERALS * 

11.264 
64 

menús/dia 
* 176 dies 

0,30 3.379,20 0,28 3.200,00 

V. MANTENIMENT **     1.000,00  1.000,00 
SUBTOTAL-1   66.467,56  63.311,80 
  PERCENT

ATGE 
 

PERCENT
ATGE 

 

VI.BENEFICI EMPRESARIAL  3 % 1.994,03 3% 1.899,35 

SUBTOTAL-2 
  

68.461,59  65.211,15 

IVA (0%). Monitor/a.   0,00  0,00 
IVA (10%). Resta.   3.707,23  3.431,12 

                               TOTAL 
  

72.168,82  68.642,27 

 
1. baixa del cost màxim conceptes I, II, IV i VI � 1 punt x c/1%baixa �màxim 15 p 
Import suma (I,II,IV i VI) % baixa Puntuació 
50.694,35 € 6,11 % 6 
 
2. Realització d’activitats lúdiques i pedagògiques: 

Per la realització d'una activitat per trimestre...................2 punts 
Per la realització de dues activitats per trimestre..............4 punts 
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                 (s’ha d’adjuntar memòria d’activitats i el compromís) 
 
3. Compromís d’adquirir durant el curs com a mínim 2 productes de la marca 
producte Ripollès 

Per l'adquisició de com a mínim dos productes de la "Marca producte 
Ripollès" durant tot el curs escolar..........................................................2 punts. 

Per l'adquisició de com a mínim quatre productes de la "Marca producte 
Ripollès" durant tot el curs escolar.........................................................4 punts. 

 
Total puntuació MARC NAVARRO I MOYA................................................14 PUNTS 
 
La Mesa de contractació, de conformitat amb el resultat de la valoració de les 
ofertes, ha realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal d’admetre l'oferta 
presentada pel senyor Marc Navarro i Moya 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 PUNTUACIÓ 

MAR NAVARRO I MOYA  14 PUNTS 

HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS SA 
(HOSTESA) 

6 PUNTS 

 
Segon. Admetre l'oferta presentada pel senyor Marc Navarro i Moya, 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 
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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, 
(3.260,56 €). 

 
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 al senyor Marc Navarro i Moya 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 acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret pel qual es classifica les ofertes presentades al 
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació del contracte del servei de 
menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès, i es realitza el 
requeriment de documentació previ a l’adjudicació de conformitat amb l’article 
151 del TRLCSP. 
 
 
6. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAM ENT 
DE MOLLÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L A 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ARQUITECTE MUNICIPAL  
 
Per acord del Consell de Govern de data 19 de febrer de 2013, es va aprovar el 
contingut del Conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte municipal. 
 
L’Ajuntament de Molló, mitjançant decret d’Alcaldia de data 29 de juny de 2016, 
ha denunciat el conveni. En el mateix acord, s’hi fa constar que l’arquitecte 
comarcal assignat a l’Ajuntament ha causat baixa i l’Ajuntament està interessat en 
contractar directament els serveis tècnics d’un arquitecte, amb una dedicació de 7 
hores setmanals. 
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L'acord 5è d) del Conveni subscrit, preveu com a possible causa d’extinció, la 
denúncia d'alguna de les parts. 
 
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, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar la denúncia del conveni subscrit en data de 20 de febrer de 2013, 
entre  l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació 
del servei d’arquitecte municipal, a efectes a partir del dia 1 de juliol de 2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Molló, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a la Subàrea de Cooperació 
municipal. 
 
 
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 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: 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocaments Orís, mes de 
maig 

ADO 45.143,72 

 
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  
MENJADOR DE LES ESCOLES RURALS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS 
 
En data 17 de maig de 2016, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, del contracte del servei de menjador de les 
escoles rurals de la comarca del Ripollès, amb un pressupost de licitació de 
68.461,59 €/any, més 3.707,23 €, corresponent a l’IVA, resultant un import total de 
72.168,82 €/any (SETANTA-DOS MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS) IVA inclòs. L’IVA a aplicar és del 10 %, llevat de 
la part corresponent al monitoratge que n’està exempta. 
 
En data 31 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. 103 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 HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS 
SA (HOSTESA) 

2 MARC NAVARRO I MOYA 
 
En data 21 de juny 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.  
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El mateix 21 de juny 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 del servei de 
menjador de les escoles rurals de la comarca del Ripollès, amb el resultat 
següent: 
 
 
OFERTA 1: HOSTESA 
 

CONCEPTE PREUS MÀXIMS OFERTA 

 
HORES 
DIÀRIES 

 
COST 
HORA 
PER 

CURS 
 

TOTAL 

COST 
HORA 
PER 

CURS 

TOTAL 

CUINA 2,75 2.700,00 7.425,00 2.672,80 7.350,21 
TRANSPORT 2,25 2.900,00 6.525,00 2.381,51 5.358,40 

I.PERSONAL 

MONITOR/A 13,25 2.300,00 30.475,00 2.376,64 31.490,44 
 

KM. 
PREU 
PER KM. 

 
PREU 
PER KM. 

 

II.VEHICLE (0,19 €/km.) 21.824    
124 

km/dia * 
176 dies 

0,19 4.146,56 0,19 4.146,56 

 
MENÚS 

PREU 
UNITARI 

 
PREU 
UNITARI 

 

III.MATÈRIA PRIMERA 1,20 13.516,80 1,20 13.516,80 
IV.DESPESES GENERALS * 

11.264 
64 

menús/dia 
* 176 dies 

0,30 3.379,20 0,30 3.379,20 

V. MANTENIMENT **     1.000,00  1.000,00 
SUBTOTAL-1   66.467,56  66.241,61 
  PERCENT

ATGE 
 

PERCEN
TATGE 

 

VI.BENEFICI EMPRESARIAL  3 % 1.994,03 3 1.987,25 

SUBTOTAL-2 
  

68.461,59  68.228,86 

IVA (0%). Monitor/a.   0,00  0,00 
IVA (10%). cuina   3.707,23  3.579,37 

                               TOTAL 
  

72.168,82  71.808,23 

 
 



 14 

1. baixa del cost màxim conceptes I, II, IV i VI � 1 punt x c/1%baixa �màxim 15 p 
Import suma (I,II,IV i VI) % baixa Puntuació 
53.712,06 € 0,43 0 
 
2. Realització d’activitats lúdiques i pedagògiques: 

Per la realització d'una activitat per trimestre...................2 punts 
Per la realització de dues activitats per trimestre..............4 punts 

                 (s’ha d’adjuntar memòria d’activitats i el compromís) 
 
3. Compromís d’adquirir durant el curs com a mínim 2 productes de la marca producte 
Ripollès 

Per l'adquisició de com a mínim dos productes de la "Marca producte 
Ripollès" durant tot el curs escolar..........................................................2 punts. 

Per l'adquisició de com a mínim quatre productes de la "Marca producte 
Ripollès" durant tot el curs escolar..........................................................4 punts. 

 
Total puntuació HOSTESA......................................................................6 PUNTS 
 
OFERTA 2: MARC NAVARRO I MOYA 

CONCEPTE PREUS MÀXIMS OFERTA 

 
HORES 
DIÀRIES 

 
COST 
HORA 
PER 

CURS 
 

TOTAL 

COST 
HORA 
PER 

CURS 

TOTAL 

CUINA 2,75 2.700,00 7.425,00 2.296,37 6.315,00 
TRANSPORT 2,25 2.900,00 6.525,00 2.466,67 5.550,00 

I.PERSONAL 

MONITOR/A 13,25 2.300,00 30.475,00 2.264,15 30.000,00 
 

KM. 
PREU 
PER KM. 

 
PREU 
PER KM. 

 

II.VEHICLE (0,19 €/km.) 21.824    
124 

km/dia * 
176 dies 

0,19 4.146,56 0,17 3.730,00 

 
MENÚS 

PREU 
UNITARI 

 
PREU 
UNITARI 

 

III.MATÈRIA PRIMERA 1,20 13.516,80 1,20 13.516,80 
IV.DESPESES GENERALS * 

11.264 
64 

menús/dia 
* 176 dies 

0,30 3.379,20 0,28 3.200,00 

V. MANTENIMENT **     1.000,00  1.000,00 
SUBTOTAL-1   66.467,56  63.311,80 
  PERCENT

ATGE 
 

PERCEN
TATGE 

 

VI.BENEFICI EMPRESARIAL  3 % 1.994,03 3% 1.899,35 
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SUBTOTAL-2 
  

68.461,59  65.211,15 

IVA (0%). Monitor/a.   0,00  0,00 
IVA (10%). Resta.   3.707,23  3.431,12 

                               TOTAL 
  

72.168,82  68.642,27 

 
1. baixa del cost màxim conceptes I, II, IV i VI � 1 punt x c/1%baixa �màxim 15 p 
Import suma (I,II,IV i VI) % baixa Puntuació 
50.694,35 € 6,11 % 6 
 
2. Realització d’activitats lúdiques i pedagògiques: 

Per la realització d'una activitat per trimestre...................2 punts 
Per la realització de dues activitats per trimestre..............4 punts 

                 (s’ha d’adjuntar memòria d’activitats i el compromís) 
 
3. Compromís d’adquirir durant el curs com a mínim 2 productes de la marca producte 
Ripollès 

Per l'adquisició de com a mínim dos productes de la "Marca producte 
Ripollès" durant tot el curs escolar..........................................................2 punts. 

Per l'adquisició de com a mínim quatre productes de la "Marca producte 
Ripollès" durant tot el curs escolar..........................................................4 punts. 

 
Total puntuació MARC NAVARRO I MOYA.....................................14 PUNTS 
 
Classificació de les empreses d’acord amb els punts obtinguts: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ 

MAR NAVARRO I MOYA  14 PUNTS 

HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS SA 
(HOSTESA) 

6 PUNTS 

 
La Mesa de contractació, de conformitat amb el resultat de la valoració de les 
ofertes, ha realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal d’admetre l'oferta 
presentada pel senyor Marc Navarro i Moya i efectuar-li el requeriment de la 
documentació legalment preceptiva. 
 
El senyor Marc Navarro i Moya fou notificat en data 30 de juny de 2016, per tal 
que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte. Dins del 
termini legalment atorgat a l'efecte, ha presentat la documentació requerida. 
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En data 4 de juliol de 2016, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en 
considerar-la suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat 
proposta d'adjudicació a favor del senyor Marc Navarro i Moya. 
 
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 del 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, el Consell de Govern, per unanimitat acorda: 
 
Primer. Adjudicar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte del servei de menjador de les escoles rurals de la comarca del 
Ripollès, al senyor Marc Navarro i Moya, pel preu de 65.211,15 €/any, més 
3.431,12 €, corresponent a l’IVA, resultant un import total de 68.642,27 €/any 
(SEIXANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS) IVA inclòs, de conformitat amb el plec de clàusules regulador del 
procediment i l’oferta presentada. 
 
L’IVA a aplicar és del 10 %, llevat de la part corresponent al monitoratge que 
n’està exempta. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2016.44.3261.22799.03 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
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 decret, haurà de concórrer 
a formalitzar el contracte.  
 
Quart. Retornar Al senyor Marc Navarro i Moya, la fiança en metàl· lic, per un 
import de 1.205,86 € (MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS) , dipositada en concepte de garantia definitiva del contracte del servei 
de menjador de les escoles rurals, curs 2015-2016. 
 
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.ccripolles.cat. 
 
Sisè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del Consell 
Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat. 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 17 

 
 

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 14.06.2016 Sol·licitud de subvenció PO FEDER 2014-2020, Eix 6 i 

aprovació de l’avantprojecte anomenat Pla per a la promoció 
del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus 
més autèntics. 

Decret de 17.06.2016 Contracte menor de subministrament de quatre ordinadors de 
sobretaula pel personal del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 17.06.2016 Atorgar un incentiu de productivitat als treballadors de la 
corporació que es relacionen. 

Decret de 21.06.2016 Requeriment d’esmena de documentació al la Fundació Pere 
Tarrés. 

Decret de 21.06.2016 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS- 
20.000 NX/3 (30’). 

Decret de 21.06.2016 Contracte menor d’obres de substitució del paviment de sauló 
del Refugi d’Animals del Ripollès per paviment de formigó. 

Decret de 27.06.2016 Donar per favorable la inspecció biennal a l’Alberg de joventut 
Pere Figuera. 

Decret de 28.06.2016 Deixar sense efecte el Decret de Presidència de nomenament de 
la Sra. Sandra Porcel al lloc de treball d’Intervenció i adscriure 
la senyora Montserrat Miarons. 

Decret de 28.06.2016 Donar per finalitzada la comissió de serveis del funcionari de 
carrera d’aquesta corporació adscrit al lloc de treball 
d’Intervenció. 

 
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 17.06.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 

residuals amb camió cisterna de Can Villaura, SCP. 
Resolució de 17.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 

de l’empresa Estiluz, SA a l’EDAR de Sant Joan de les 
Abadesses. 
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Resolució de 17.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Fundació Eduard Soler- Centre Tecnològic a 
l’EDAR de Ripoll- Campdevànol. 

Resolució de 17.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Eudald Motor a l’EDAR de Ripoll- 
Campdevànol. 

Resolució de 20.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Petro-Garrotxa, SL a l’EDAR de Sant Joan de 
les Abadesses. 

Resolució de 20.06.2016 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l’alberg Pic de l’Àliga. 

Resolució de 20.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Petro-Garrotxa, SL a l’EDAR de Sant Joan de 
les Abadesses. 

Resolució de 20.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Fibran, SA a l’EDAR del polígon de Cal Gat. 

Resolució de 20.06.2016 Aprovar l'expedient número 11/2016 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 20.06.2016 Aprovar l'expedient número 12/2016 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 21.06.2016 Aprovar l'expedient número 13/2016 de generació de crèdits 
per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 22.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Maideu, SL a l’EDAR de Ripoll-Campdevànol. 

Resolució de 23.06.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció del projecte d’activitats del bar de l’edifici del 
Casino de Planoles. 

Resolució de 23.06.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció del projecte d’activitats del Refugi el Corral Blanc 
de Planoles. 

Resolució de 23.06.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 
de l’empresa Càrniques Baltasar, SL a l’EDAR de Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 27.06.2016 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles de la 
redacció del projecte d’activitats d’hotel restaurant de Can 
Cruells de Planoles. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president informa sobre el punts següents: 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 19 

- El procediment de contractació de l’Escola Comarcal de Música. 
 
- El procediment de contractació de la recollida de residus: el proper dia 12 de 
juliol es passarà el dictamen pel Consell d’Alcaldes i a la Comissió informativa. El 
Consell de Govern del dia 19 de juliol aprovarà els plecs i la tramitació de 
l’expedient. El mateix dia 19 se'n donarà compte al Ple 
 
El servei de deixalleries encarà no es licita. Demà farem arribar plecs de residus als 
alcaldes. Ja fa una setmana que es va anunciar l’aprovació del plecs pel Consell 
d’Alcaldes. 
 
- En relació a la sol· licitud de subvenció PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 
prioritari 6, explica que s’ha presentat el projecte Pla per a la promoció del turisme 
de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics. 
 
- El període de presentació de sol· licituds a la plaça de comunicació ha finalitzat. 
S’han presentat unes 13 sol· licituds. 
 
- El dia 12 de juliol, a les 18.00 hores, amb caràcter previ al Consell d’Alcaldes se 
celebrarà una reunió amb l’objecte que el senyor Albert Alins, director General de 
Polítiques de Muntanya, informi sobre la nova Llei de muntanya i les noves 
polítiques que es volen impulsar des d’aquesta Direcció General. Posteriorment a 
les 19.00 hores se celebrarà el Consell d’Alcaldes. 
 
- El dia 19 de juliol se celebrarà el Ple. Es donarà compte de l’acord d’aprovació 
dels plecs de residus. Camprodon està d’acord amb l’aprovació dels plecs però 
discuteix la repercussió del costos per serveis. Va demanar l’aplicació de criteris de 
solidaritat comarcal, la qual cosa, com li va explicar, comporta que Camprodon 
també sigui solidari.  
 
- El senyor Ginesta va demanar una reunió amb tots els alcaldes per parlar del 
SOC. Va demanar poder fer la reunió al Consell Comarcal i es va adreçar 
directament als alcaldes per convocar-los a una reunió. S’ha anat canviant de dia i 
el darrer fixat és el dia 15 de juliol. 
 
- Avui s’ha celebrat una reunió amb Ripoll, Ribes de Freser i Sant Joan de les 
Abadesses pel tema de l’Escola de Música. També s’ha celebrat una reunió per la 
subvenció FEDER amb els ajuntaments que fan inversió. 
 
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 


