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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 14/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 8 de juliol de 2014 
Hora d’inici: 18:12 hores 
Hora d’acabament: 18:30 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
 • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
 
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. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic del transport de viatgers en la 

modalitat de serveis a la demanda. 
3. Aprovació del conveni de col· laboració entre el Consorci Administració Oberta de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en la prestació de serveis d'assistència 
tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels 
serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 
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4. Aprovació dels convenis entre el Consell Comarcal del Ripollès i els Ajuntaments de 
Gombrèn, Molló i Campelles per a la cessió d’ús de compactadors mòbils i per a la 
regulació del seu ús. 

5. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la cessió d'ús de compactadors mòbils i per a  la regulació 
del seu ús. 

6. Aprovació del conveni per la cessió temporal (2013-2014) dels equips de 
comptabilitat energètica en l’àmbit domèstic entre l’Institut Català d’Energia del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Ripollès. 

7. Aprovació del conveni entre l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució dels treballs que 
s’encomanen al Consell Comarcal del Ripollès en el marc del conveni subscrit amb 
l’ICAEN per a la cessió temporal (2013-2014) dels equips de comptabilitat energètica 
en l’àmbit domèstic. 

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

9.1 Adjudicació del procediment negociat sense publicitat, del contracte 
d’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de 
menjador de les escoles de la ZER Vall del Ter. 

10. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 16 de juny de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
DEL TRANSPORT DE VIATGERS EN LA MODALITAT DE SERVEI S A LA 
DEMANDA 
 
Els contractes de transport a la demanda que es relacionen a continuació finalitzen en data  
1 d'agost de 2014 
 

 RUTA ADJUDICATARI 

1 Camprodon-Molló TEISA 

2 Setcases-Vilallonga-Llanars-
Camprodon 

TEISA 

3 Ogassa-Sant Joan TEISA 
4 Vallfogona-Ripoll I TEISA 
5 Vallfogona-Ripoll II TEISA 
6 Toses-Planoles-Ribes TRANSPORTS MIR 
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 RUTA ADJUDICATARI 

7 Pardines-Queralbs-Campelles-
Bruguera 

TRANSPORTS MIR 

8 Servei nocturn comarcal TEISA 

 
La clàusula 17.1 del Plec de contractació estableix que el termini d’execució del servei i 
de vigència del contracte és de TRES anys, a comptar des del dia 1 d’agost de 2010, i, 
prorrogables, anualment  per tres anys més. 
 
Vist l’informe de la responsable de l'Àrea d'Educació sobre la necessitat d’executar la 
pròrroga contemplada als contractes de concessió del servei públic de transport a la 
demanda, per una anualitat més, tot i que de moment queden suspeses les rutes 2, 3, 4 i 7 
per falta de demanda; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb càrrec a la 
partida 2014.3.4412.22799.01 i l’informe de Secretaria que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió celebrada en 
data de 19 de juliol de 2011 i publicades al BOP núm. 144 de Girona, de 29-07-2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’1 any més, els contractes que es relacionen a la part 
expositiva, amb efectes d’1 d'agost de 2014 i fins a 31 de juliol de 2015. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al concessionari, i fer-li palès que contra l'acord podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA I EL CONSELL COMA RCAL 
DEL RIPOLLÈS EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ASSISTÈNC IA TÈCNICA 
A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DE LA COMARCA PER A LA  
MILLORA DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MITJAN ÇANT LA 
UTILITZACIÓ DE LES TIC  
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té per objecte la prestació de serveis 
d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la 
prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient, el qual estableix que de 
conformitat amb allò que determina l’article 57 bis de la Llei 7/1985, quan la Generalitat 
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de Catalunya delegui competències o subscrigui convenis de col· laboració amb aquest 
Consell que impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de la 
Generalitat, serà necessari que aquesta inclogui una clàusula de garantia del compliment 
d’aquests compromisos consistent en l’autorització a l’Administració General de l’Estat a 
aplicar retencions en les transferències que li corresponguin per aplicació del seu sistema 
de finançament. La referida clàusula haurà d’establir, en tot cas, els terminis per a la 
realització dels pagaments compromesos, per a la reclamació per part d’aquest Consell -
en cas d’incompliment per part de la Generalitat de l’obligació que hagués contret- i per a 
la comunicació a l’Administració General de l’Estat quan s’hagi produït dit 
incompliment. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni de col· laboració entre el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació 
de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora 
de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa Televall, donant-li trasllat del conveni. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni, perquè 
en tingui constància. 
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
4. APROVACIÓ DELS CONVENIS ENTRE EL CONSELL COMARCA L DEL 
RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE GOMBRÈN, MOLLÓ I CAMP ELLES 
PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE COMPACTADORS MÒBILS I PER A  LA 
REGULACIÓ DEL SEU ÚS 
 
Vistes les minutes de convenis a subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i els 
Ajuntaments de Gombrèn, Molló i Campelles per a la cessió d’ús de compactadors 
mòbils i per a la regulació del seu ús; 
 
Vistos els informes d’Intervenció que consten a l’expedient; 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb les altres administracions i entitats, publicades al BOP de 
Girona número 144, de 29 de juliol de 2011; 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb els Ajuntaments de Gombrèn, Molló i 
Campelles per a la cessió d’us i la regulació de l'ús dels compactadors mòbils cedits per 
part del Consell  a cada un d’aquests Ajuntaments. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntaments interessats, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia de cadascuna de les minutes dels convenis, perquè 
en tinguin constància i a l’efecte d’incloure a l’inventari d’aquesta corporació la cessió 
d’ús d’aquests compactadors. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per la signatura 
dels convenis. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VALL FOGONA 
DE RIPOLLÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA 
CESSIÓ D'ÚS DE COMPACTADORS MÒBILS I PER A  LA REGU LACIÓ DEL 
SEU ÚS 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 2 d'abril de 2013, va aprovar la minuta de 
conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès, 
per a la regulació de l'ús dels compactadors mòbils cedits; 
 
Vist que el Consell Comarcal té previst de cedir l'ús d'un nou compactador a l'Ajuntament 
de Vallfogona del Ripollès i que és convenient introduir una sèrie de modificacions en el 
conveni en el seu moment aprovat. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal, en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d'aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb les altres administracions i entitats, publicades al BOP de 
Girona número 144, de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Deixar sense efecte l'acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 
data 2 d'abril de 2013, pel qual es va aprovar la minuta del conveni entre el Consell 
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Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès per a la regulació de l'ús 
dels compactadors mòbils cedits. 
 
Segon. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i el Consell 
Comarcal per a la cessió d'ús de 3 compactadors mòbils i per a la regulació del seu ús. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció i a l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
municipal, juntament amb una còpia de la minuta del conveni, perquè en tinguin 
constància i a l'efecte d'incloure a l'inventari de la corporació els compactadors cedits. 
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA CESSIÓ TEMPORAL (20 13-2014) 
DELS EQUIPS DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC 
ENTRE L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA DEL DEPARTAMENT 
D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contingut de la minuta del conveni a subscriure amb l’Institut Català d’Energia per 
a la cessió temporal (2013-2014) dels equips de comptabilitat energètica en l’àmbit 
domèstic; 
 
Atès que el Consell Comarcal  és soci de l’Associació per a la Gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura tal i com consta en els estatuts de l’Associació publicats en 
el BOP de Girona núm. 95 de data 20 de maig de 2009; 
 
Atès que l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura, és una 
associació sense ànim de lucre, i té entre els seus objectius incentivar activitats i oferir 
serveis ambientals que contribueixin a augmentar la qualitat de vida en els municipis de 
la comarca del Ripollès, la qual ve determinada en bona mesura per la disponibilitat i ús 
de l’energia; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Institut Català d’Energia que té per objecte 
la regulació de la cessió temporal de quinze comptadors intel· ligents de la marca Efergy, 
propietat de l’ICAEN al Consell Comarcal del Ripollès, en el marc del projecte “Aprèn a 
comptar energia”. L’actuació objecte d’aquest conveni s’executarà mitjançant 
l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura a la qual està 
associat el Consell Comarcal del Ripollès.  
 
Segon. L’eficàcia d’aquest acord resta supeditada a l’aprovació i formalització del 
conveni entre l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura i el 
Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució dels treballs que s’encomanen al Consell 
Comarcal del Ripollès en el marc del conveni subscrit amb l’ICAEN per a la cessió 
temporal (2013-2014) dels equips de comptabilitat energètica en l’àmbit domèstic.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya, a l’efecte corresponent. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura, i encomanar-li el compliment de les obligacions derivades d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni, perquè 
en tinguin constància. 
 
Sisè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura del 
conveni. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL 
PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALL S QUE 
S’ENCOMANEN AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN EL MARC 
DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L’ICAEN PER A LA CESSIÓ TE MPORAL 
(2013-2014) DELS EQUIPS DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA  EN L’ÀMBIT 
DOMÈSTIC 
 
Vist el contingut del conveni a subscriure amb l’Institut Català d’Energia per a la cessió 
temporal (2013-2014) dels equips de comptabilitat energètica en l’àmbit domèstic; 
 
Atès que l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura, és una 
associació sense ànim de lucre, i té entre els seus objectius incentivar activitats i oferir 
serveis ambientals que contribueixin a augmentar la qualitat de vida en els municipis de 
la comarca del Ripollès, la qual ve determinada en bona mesura per la disponibilitat i ús 
de l’energia; 
 
Atès que el Consell Comarcal  és soci de l’Associació per a la gestió del programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura,  que aquesta, pels seus objectius i per la implantació que té a la 
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comarca del Ripollès, és l’entitat idònia per executar els treballs i assumir les obligacions 
que s’encomanen al Consell Comarcal en el conveni subscrit amb l’ICAEN, 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144 de 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Associació per a la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura per a l’execució dels treballs i assumir les obligacions que 
s’encomanen al Consell Comarcal del Ripollès en el conveni subscrit amb l’ICAEN per a 
la cessió temporal (2013-2014) dels equips de comptabilitat energètica en l’àmbit 
domèstic. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació per a la gestió del programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, 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 
del conveni. 
 
 
8. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
8.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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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) 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
maig 

ADO 37.120,63 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
30.05.14 

ADO 1.484,18 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 2-
5.06.14 

ADO 4.170,71 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 11-
13.06.14 

ADO 2.941,79 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes informàtics, 
mes de maig 

O 3.171,20 

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

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

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

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
9. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda aprovar la urgència i tractar la proposta següent: 
 
9.1 ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBL ICITAT, 
DEL CONTRACTE D’ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE MENJARS  
DESTINATS AL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR DE LES ESCO LES DE LA 
ZER VALL DEL TER 
 
En data 20 de maig de 2014, es va aprovar la tramitació de l’expedient, el procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat per adjudicar el contracte 
de serveis per a l’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de 
menjador de les escoles de la Zer Vall del Ter amb un pressupost de licitació de 
17.113,66 €/any, més 1.711,37 €, corresponent al 10% d’IVA, resultant un import total de 
18.825,03 €/any (DIVUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS) IVA inclòs. 
 
En data 27 de maig de 2014 RS: 1139, es va sol· licitar oferta a les empreses següents: 
- Serhs Food Àrea, SL 
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- Aula d’Hostaleria del Consorci Ripollès Desenvolupament 
- La Teuleria 
 
Durant el termini atorgat per a presentar ofertes hi han concorregut un total de 2 
empreses. Totes elles van ser admeses per la Mesa de contractació per passar a la fase 
d’obertura d’ofertes. 
 
En data 16 de juny de 2014, la Mesa de contractació realitza l’acte d’obertura de pliques 
corresponents als sobres núm. 2 (oferta econòmica). Acabada la lectura de les 
proposicions, es disposa que les 2 ofertes passin, juntament amb les millores ofertades, en 
el seu cas, al Servei d’Ensenyament perquè informin sobre el major o menor avantatge de 
les proposicions presentades, sense efectuar adjudicació. 
 
El Servei d’Ensenyament en data 17 de juny de 2014 ha emès un informe tècnic que 
classifica les ofertes en ordre decreixent i resulta que l’oferta més avantatjosa en el seu 
conjunt és la presentada per l’empresa La Teuleria, SL. L'informe té el contingut que es 
transcriu a continuació: 
 
“INFORME VALORATIU DE LES OFERTES PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL CONTRACTE 
D’ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE MENJARS DESTINATS AL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR 
DE LES ESCOLES DE LA ZER VALL DEL TER 
 
ANTECEDENTS 
 

1. Criteris de valoració 
 
Per cada 0,1 % de baixa sobre la suma del cost màxim d’elaboració i distribució del menjar, s’atorgarà 1 punt. 
La puntuació màxima és de 100 punts. 
En cas d’empat, l’adjudicació es realitzarà per sorteig. 
 

2. Preus màxims 
 
Distribució del menjar............... 3.300,00 
Elaboració del menjar................ 3.600,00 
TOTAL..................................... 6.900,00 
 

3. Preus de les ofertes per a la distribució i elaboració del menjar 
 
La Teuleria.............................. 6.700 
SERHS Food............................. 6.900 
 
VALORACIÓ 
 

1. Percentatges de baixa 
 
La Teuleria ......................... 2,9 % 
SERHS Food ........................0,0 % 
 

2. Puntuació 
 
La Teuleria ......................... 29 
SERHS Food ........................  0” 
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La Mesa de contractació, en sessió de data 17 de juny de 2014, va acceptar aquest 
informe tècnic i, de conformitat amb el seu contingut, va realitzar proposta a la 
Presidència per tal d’adoptar el corresponent acord de classificació d’ofertes i d’efectuar 
el requeriment de la documentació legalment preceptiva a favor de l’empresa La 
Teuleria, SL. 
 
En data 19 de juny de 2014, es dicta el Decret de Presidència, que fou notificat a les dues 
empreses admeses en la licitació, la part dispositiva del qual era del següent contingut: 
 
“Primer. CLASSIFICAR les proposicions presentades pels licitadors, d’acord amb la proposta feta per la Mesa 
de contractació, de conformitat amb el següent ordre decreixent: 
 
NÚM. OFERTANTS TOTAL (punts) 
1.- LA TEULERIA, SL 29 
2.- SERHS FOOD ÀREA, SL 0 
 
Segon. REQUERIR a l’empresa LA TEULERIA, SL, licitadora que ha presentat l’oferta econòmica més 
avantatjosa, per tal que, d’acord amb allò que disposa l’article 151.2 del TRLCSP, en el termini màxim de 10 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució, presenti a la Secretaria del Consell 
Comarcal del Ripollès, la documentació que es detalla a continuació: 
 

- Acreditació de la constitució de la garantia definitiva del 5% de l’import base de licitació IVA exclòs 
(855,68 €). 

- Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Els documents es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, de dilluns a divendres, de 9 a 
14 h. (C. Progrés, 22, 2a. planta, Ripoll-17500, tel 972 703211). 
 
Tercer. COMUNICAR a l’empresa LA TEULERIA, SL que, de no donar compliment al present requeriment en 
temps i forma, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a reclamar la documentació 
pertinent al següent licitador, al qual, si fos el cas, se li adjudicaria el contracte, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 151, apartats 2 i 3 del  TRLCSP. 
 
Quart. COMUNICAR aquesta resolució al candidat presentat, tot indicant-li 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.” 

 
En data 7 de juliol de 2014, l’empresa La Teuleria, SL, ha presentat la documentació 
requerida. En la mateixa data la Mesa de contractació ha considerat suficient i adequada 
la documentació presentada i ha formulat proposta d’adjudicació a favor de l’empresa La 
Teuleria, SL. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant TRLCSP) per a procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència; 
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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, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. ADJUDICAR  el procediment negociat sense publicitat, del contracte 
d’elaboració i distribució de menjars destinats al servei escolar de menjador de les escoles 
de la ZER Vall del Ter, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació de 7 
de juliol de 2014, a l’empresa La Teuleria, SL, pel preu de 16.907,66 €,  més 1.690,70 € 
corresponent al 10 % d’IVA, i que resulta un import total de 18.598,43 € (DIVUIT MIL 
CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈN TIMS), 
IVA inclòs, de conformitat amb el plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta 
presentada. 
 
Segon. APLICAR  la despesa amb càrrec a la partida 2014.1.3261.22799.04 del 
pressupost de l'exercici vigent, i adoptar el compromís de consignar dotació 
pressupostària suficient en el pressupost de les properes anualitats de vigència del 
contracte, per garantir  el seu finançament. 
 
Tercer. COMUNICAR  a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de concórrer a 
formalitzar el contracte.  
 
Amb caràcter previ a l’inici del curs escolar 2014-2015, haurà d'aportar la següent 
documentació: 
 

- Assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de nou-cents mil 
euros per sinistre i cent mil euros per víctima, per cobrir els riscos de possibles 
intoxicacions alimentàries i accidents derivats de l’execució del servei. 

 
Quart. NOTIFICAR  el present acord a les empreses que han pres part en el procediment 
de contractació i PUBLICAR  l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la 
pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ripolles.cat. 
 
Cinquè.  PUBLICAR  la formalització del contracte en el perfil de contractant del Consell 
Comarcal del Ripollès.  
 
Sisè. Donar-ne compte d’aquest acord a Intervenció i Tresoreria així com a l’Àrea de 
Serveis a les persones. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
 
         Miquel Rovira i Comas 
 


