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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 16/2014 
 
 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 2 de setembre de 2014 
Hora d’inici: 18:10 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. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
  • Sr. Xavier Perpinyà i Colomer 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
 • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
 • Sr. Pep Palos i Sastre 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del conveni de col· laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant 

el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de Ripoll i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la gestió de l’Oficina Jove del Ripollès. 

3. Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la millora dels serveis de transport de viatgers del 
Ripollès. 
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4. Aprovació de la modificació del Conveni de col· laboració específic entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Ripollès en relació amb la 
transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal del Ripollès.  

5. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal 
del Ripollès per a la prestació del servei d’arquitecte municipal. 

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

7. Ratificació del Decret d'adjudicació del procediment obert amb únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei escolar de menjador de l’escola Mare de 
Déu de Núria de Ribes de Freser. 

8. Ratificació del Decret d’adjudicació del procediment obert amb únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de 
l’abocador comarcal Ripollès-3. 

9. Aprovació de factures. 
10. Mocions d'urgència. 
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 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 21 de juliol de 2014 sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT  DE 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, L’AJUNTAMENT DE RIPOLL I  EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA GESTIÓ DE L’ OFICINA 
JOVE DEL RIPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del 
Ripollès, per a la gestió de l’Oficina Jove del Ripollès; 
 
Aquest conveni té per objecte establir les línies de col· laboració i cooperació mútua entre 
els tres ens per a gestionar una Oficina Jove que actuarà com a node clau de la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil, esdevenint el punt de referència en l’atenció dels i de 
les joves de la comarca del Ripollès en coordinació i treball en xarxa amb els serveis 
d’informació juvenil i els agents dels diferents àmbits d’actuació que afecten els i les 
joves, i derivant aquests i aquestes, quan escaigui, als diversos serveis d’emancipació 
juvenil especialitzats, a fi d’incorporar una perspectiva integral i inclusiva en el seu àmbit 
territorial de referència. 
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L’Oficina Jove acollirà el Servei d’informació, Orientació i/o Assessorament i Gestió 
General i els serveis d’emancipació juvenil que es detalla a continuació: Servei 
d’Ensenyament. 
 
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 contingut del conveni a concertar amb el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Ripoll i el Consell 
Comarcal del Ripollès.  
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Ripoll,  per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TE RRITORI 
I SOSTENIBILITAT I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  PER A LA 
MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS DEL R IPOLLÈS 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té 
com a objectiu definir les actuacions de les parts signants en la gestió i el finançament de 
les mesures de millora de la xarxa de transports públics de viatgers per carretera 
introduïdes a la comarca del Ripollès durant tot l’any 2014, que es concreten en la 
prestació dels serveis de transports que es detallen a continuació: 
 

- Servei de reforç transport públic a nuclis de la Vall de Ribes 
- Servei prolongació transport públic Setcases-Camprodon 
- Servei de reforç Vallfogona-Ripoll 
- Servei Sant Joan de les Abadesses-Ogassa 
- Servei prolongació transport públic Camprodon-Molló 
- Servei nocturn ocasional del Ripollès 
- Servei de reforç regular Ribes-Ripoll 
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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 amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers del Ripollès. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia de la minuta del 
conveni, perquè en tingui constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la signatura del conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
 
4 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LA BORACIÓ 
ESPECÍFIC ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA  I EL CON SELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LA TRANSFERÈNCIA  ANUAL 
PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 20 de maig de 2014, va ratificar el Decret 
de presidència, pel qual s'havia aprovat el conveni entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència 
anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès. 
 
En data 21 d'agost de 2014, ha tingut entrada al Registre General d'aquesta corporació, un 
nou redactat de proposta de conveni de transferència que suposadament pretén agilitzar, a 
nivell financer, la gestió entre la Generalitat i els ens locals i reforçar les garanties en 
relació al compliment dels terminis de pagament. 
 
Vista la minuta del conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència anual, 
corresponent al 2014, per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès; 
 
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 



 5 

col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, i publicades al BOP de 
Girona número 144, de data 29 de juliol de 2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en relació a la transferència anual per a la 
gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, corresponent a l'any 2014. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal, juntament amb una còpia 
de la minuta aprovada. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIBE S DE 
FRESER I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D’ARQUITECTE MUNICIPAL 
 
Vist l'escrit de l'alcalde de l'Ajuntament de Ribes de Freser de data 14 de juliol de 2014 
(RE 1769), pel qual sol· licita la substitució del tècnic que està duent a terme el servei 
d'arquitecte municipal per un altre del Consell Comarcal. 
 
Vist el text del conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la 
prestació del servei d’arquitecte municipal; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 19 de juliol de 2011, publicades al BOP de Girona número 144, 
de 29 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de col· laboració i cooperació 
amb les altres administracions i entitats; 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ribes de 
Freser per a la prestació del servei d’arquitecte municipal. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i als serveis tècnics de la 
corporació, juntament amb una còpia de la modificació del conveni, per a la seva 
constància. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
 
6. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES PRESTACION S 
 
En data de 19 d’agost de 2002, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2002 i per un 
termini d’execució i de vigència de deu anys, es va subscriure el contracte de concessió 
del servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions entre el Consell 
Comarcal del Ripollès i l’empresa VIGFA RESIDUS, SL; 
 
El pacte segon del contracte subscrit, així com l'article 10 del plec regulador de la 
contractació relatius al termini de vigència de la concessió, estableixen que el contracte 
serà prorrogable expressament per períodes de 6 mesos fins a un màxim de 2 anys. 
Únicament en casos de necessitat causada per l’interès públic del servei, podrà prorrogar-
se la concessió fins a 2 anys més, sens perjudici d’allò que resulti del principi d’equilibri 
financer del contracte. Així mateix serà obligatòria pel contractista una pròrroga de 6 
mesos si no ha estat formalitzada una nova adjudicació del servei abans de la finalització 
del termini contractual o de les seves pròrrogues;  
 
En data 1 d'octubre de 2014 haurà transcorregut el termini de vigència inicial de 10 anys, 
així com la pròrroga inicial prevista de 2 anys més i, donada la complexitat i llarga 
durada del procediment contractual, esdevé necessari executar part de la pròrroga, ja 
prevista als plecs reguladors de la contractació, motivada per l'interès públic del servei.  
 
Avala la necessitat de pròrroga d'aquest contracte el fet que, tot i que des de fa mesos 
s'està treballant en l'elaboració dels nous plecs reguladors de la contractació, resten 
pendents de definició aspectes substancials per a la contractació, ja que no tots els 
municipis de la comarca han determinat exactament el servei de recollida d’escombraries 
que volen implantar, encara s'estan debatent els serveis concrets que s'han d'incloure al 
contracte, així com les modificacions i millores que es pretenen introduir en el nou servei 
de recollida i tractament de residus municipals de la comarca del Ripollès, la qual cosa 
impedeix, des del punt de vista tècnic, jurídic i econòmic, la redacció definitiva dels nous 
plecs reguladors de la contractació. 
 
Vist l’informe de Secretaria  i de la Cap de l'Àrea de Medi Ambient i Cooperació 
Municipal 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 de juliol de 
2011, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei públic de 
recollida de residus municipals i altres prestacions fins al dia 1 d’abril de 2015. 
 
Segon. Comunicar l’acord al concessionari i fer-li palès que contra el mateix podrà 
presentar recurs de reposició davant el Ple en el termini d'un mes comptat des de l'endemà 
de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant la sala 
contenciosa del Jutjat del Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Tercer. L’efectivitat d’aquest acord queda supeditada a que la Intervenció acrediti la 
disponibilitat pressupostària en la partida corresponent del pressupost en vigor. 
 
 
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDI MENT 
OBERT AMB ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS B AIX, DEL 
SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE NÚRIA 
DE RIBES DE FRESER 
 
Vist el decret de Presidència de data 4 d’agost de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITE RI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI ESCOLAR  DE 
MENJADOR DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE NÚRIA DE RIBES DE FRESER 
 
En data 20 de maig de 2014, es va aprovar la tramitació de l’expedient, el procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert  amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, per adjudicar el contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de 
Núria de Ribes de Freser, amb un pressupost de licitació de 64.024,80 €/any, més 
6.402,48€, corresponent al 10% d’IVA,resultant un import total de 70.427,28 €/any 
(SETANTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS) IVA inclòs. 
 
En data 6 de juny de 2014, es publica l’anunci de licitació pel termini de 15 dies naturals 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 108 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 s’ha presentat una sola empresa, la qual, un cop comprovada 
la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, d’acord amb el Plec de condicions 
regulador, va ser admesa per la Mesa de contractació per passar a la fase d’obertura 
d’ofertes. 
 
En data 30 de juny de 2014, la Mesa de contractació realitza l’acte d’obertura de pliques 
corresponent al sobre núm. 2 (oferta econòmica) de l’empresa admesa a licitació. 
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Acabada la lectura de la proposició, es disposa que l’oferta passi, juntament amb les 
millores ofertes, en el seu cas, al Servei d’Ensenyament perquè informi sobre el major o 
menor avantatge de la proposició presentada, sense efectuar adjudicació. 
 
El Servei d’Ensenyament, en la mateixa data, ha emès un informe del qual es desprèn que 
l’oferta presentada per l’empresa Hosteleria de Servicios Colectivos, SA (Hostesa) ha 
obtingut 16,65 punts i per tant, s’ha admès i és l’econòmicament més avantatjosa. 
 
L'empresa Hosteleria de Servicios Colectivos, SA (Hostesa) fou notificada en data 4 de 
juliol de 2014, per tal que acredités la constitució de la garantia definitiva del contracte. 
Dins del termini legalment atorgat a l'efecte, va presentar la documentació requerida, però 
es va constatar que hi havia un error i en la mateixa data se li va requerir per esmenar la 
documentació. 
 
En data 29 de juliol de 2014, s'ha constituït la Mesa de contractació, a fi de valorar la 
procedència i idoneïtat de la documentació presentada i, en considerar-la suficient i 
adequada, ha formulat proposta d'adjudicació a favor de l'empresa Hosteleria de 
Servicios Colectivos, SA (Hostesa). 
 
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 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20 de 30-01-
2012, 
 
Per tot l'exposat RESOLC: 
 
Primer. ADJUDICAR  el procediment obert  amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del contracte del servei escolar de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de 
Ribes de Freser, de conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació de 29 de 
juliol de 2014, a l’empresa Hosteleria de Servicios Colectivos, SA (Hostesa), pel preu 
de 63.811,46 €,  més 6.381,15 € corresponent al 10 % d’IVA, i que resulta un import 
total de 70.192,61 € (SETANTA MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-UN CÈNTIM), 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 adoptant el compromís de dotar els pressupostos de les 
properes anualitats amb la quantitat necessària per poder fer front a la resta de la 
contractació, i donar-ne compte a la Intervenció, a la Tresoreria i al Servei 
d’Ensenyament. 
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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 la formalització del contracte, haurà d'aportar la següent 
documentació: 
 

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

 
Quart. NOTIFICAR  el present decret 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 i en el BOP de Girona.  
 
Sisè. RATIFICAR  aquest Decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència de data 4 d’agost de 2014, d’adjudicació del 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei escolar 
de menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser, en tots els seu termes. 
 
Segon. Donar compte del present acord a Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, 
per a l’efecte corresponent. 
 
 
8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDI MENT 
OBERT AMB ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS B AIX, DEL 
SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE 
L’ABOCADOR COMARCAL RIPOLLÈS-3 
 
Vist el decret de Presidència de data 7 d’agost de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITE RI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI DE TRAN SPORT I 
TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3 
 
En data 16 de juny de 2014, es va aprovar la tramitació de l’expedient, el procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert  amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
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baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, amb un 
pressupost de licitació de 39,00 €/m3, més  3,90 € corresponent al 10% d’IVA, resultant 
un preu unitari màxim de 42,90 €/m3, essent el pressupost màxim anual de 140.400,00 
euros/any, més 14.040,00 € corresponent al 10% d’IVA, i que resulta un import de 
154.440,00 €/any (CENT CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA EUROS). 
 
En data 2 de juliol de 2014, es publica l’anunci de licitació pel termini de 15 dies naturals 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 125 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 s’han presentat dues empreses, les quals, un cop 
comprovada la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, d’acord amb el Plec de 
condicions regulador, van ser admeses per la Mesa de contractació per passar a la fase 
d’obertura d’ofertes. 
 
En data 23 de juliol de 2014, la Mesa de contractació realitza l’acte d’obertura de pliques 
corresponent al sobre núm. 2 (oferta econòmica) de les empreses admeses a licitació. 
Acabada la lectura de les proposicions, es disposa que les ofertes passin, juntament amb 
les millores ofertes, en el seu cas, a l’Àrea de Medi Ambient Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el major o menor avantatge de les proposicions presentades, sense 
efectuar adjudicació. 
 
La cap d’Àrea de Medi Ambient Territori i Sostenibilitat, en la mateixa data, ha emès un 
informe en el qual es classifiquen les ofertes en ordre decreixent i resulta que l’oferta més 
avantatjosa en el seu contingut és la presentada per l’empresa Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA). L'informe té el contingut que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3. 
JULIOL 2014 
 
Identificació de l’expedient 
 
Núm. d’expedient 
 

024/14 

Assumpte Adjudicació del contracte del servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, mitjançant 
procediment obert amb únic criteri d’adjudicació.  

Destinació  Secretaria 
 
Fets 
 

1. Es fa un procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, el preu més baix. 
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2. Les proposicions per optar al procediment obert, s’han de presentar a la 
Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés, 22, 17500 Ripoll) o es 
poden enviar per correu d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
TRLCSP, durant el termini dels 15 dies naturals següents al de la publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de dilluns a divendres, en hores 
d’oficina de 9.00 h a 14.00 h. 

3. Es presenten dues empreses al procediment obert: 
• GRUP TRADEBE: ECOIMSA 
• DAM: Depuración de aguas del Mediterráneo, SL 

4. En data 18 de juliol, s’obre el sobre núm. 1 relatiu a la documentació 
administrativa presentada al procediment. Les dues empreses aporten la 
documentació establerta en el plecs. 

5. En data 23 de juliol, s’obre el sobre núm. 2 relatiu a la proposició econòmica i 
tècnica. 

 
Oferta: 
El preu màxim pel tractament i transport dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-
3, que ha de servir de base per aquest procediment obert amb únic criteri d’adjudicació 
és de 39,00 €/tona, més 3,90 € corresponent al 10% d’IVA. 
 
Valoració: 
S’atorguen 5 punts per cada 1 % de baixa del preu base. 
 
EMPRESA OFERTA BAIXA PUNTUACIÓ 
ECOIMSA 35 10,26 51,28 
DAM 38,5 1,28 6,41 
 
Conclusió: 
 
Vista la valoració segons les ofertes presentades, la que té una puntuació superior és 
Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA). Aquesta s’ajusta a les nostres 
necessitats i compleix les condicions demanades en el plec de condicions per dur a terme 
el servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-3.” 
 
La Mesa de contractació, en sessió de data 24 de juliol de 2014, ha acceptat aquest 
informe tècnic i, de conformitat amb el seu conjunt, ha realitzat proposta a la Presidència 
per tal d’admetre la classificació d’ofertes i d’efectuar el requeriment de la documentació 
legalment preceptiva a l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA). 
 
L'empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) fou notificada en data 
24 de juliol de 2014, 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 6 d’agost de 2014, s'ha constituït la Mesa de contractació, a fi de valorar la 
procedència i idoneïtat de la documentació presentada i, en considerar-la suficient i 
adequada, ha formulat proposta d'adjudicació a favor de l'empresa Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA). 
 
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 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20, de 30 de 
gener de 2012; 
 
RESOLC: 
 
Primer. ADJUDICAR el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, relatiu al servei de transport i tractament dels lixiviats, de conformitat  amb la 
proposta de la Mesa de contractació de 6 d’agost de 2014, a l’empresa ECOLÓGICA, 
IBÉRICA Y MEDITERRANEA, SA (ECOIMSA) , pel preu de 35,00 €/tona, més 4,5 € 
corresponent al 10% d’IVA, resultant un import de 38,5 €/tona (TRENTA-VUIT 
EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 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 2014.3.1623.22799.01 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i Tresoreria, així com a la 
tècnica de Medi Ambient. 
 
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 la formalització del contracte, haurà d'aportar la següent 
documentació: 
 

- Assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del 
desenvolupament del servei. 

 
Quart. PUBLICAR l’adjudicació i la formalització del contracte mitjançant anunci al 
Perfil del contractant de la web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ripolles.cat. 
 
Cinquè. COMUNICAR aquesta resolució a tots els candidats presentats fent constar que 
contra aquest decret podran presentar recurs de reposició davant la Presidència del 
Consell Comarcal del Ripollès 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 en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la recepció. 
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Sisè. RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència de data 7 d’agost de 2014, d’adjudicació del 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del  servei de 
transport i tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-3, en tots els seu 
termes. 
 
Segon. Donar compte del present acord a Intervenció i a la tècnica de Medi Ambient, per 
a l’efecte corresponent. 
 
 
9. 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: 
 
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) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-Camprodon 
mes de juny 

ADO 2.044,35 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de juny 

ADO 2.323,54 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –

Transport demanda Vallfogona, mes 
de maig 

ADO 534,19 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TEISA 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS CC 
OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
juny 

ADO 39.189,35 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida residus sòlids, mes de juny ADO 118.181,97 

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

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
16-25.06.14 

ADO 2.865,56 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
27-30.06.14 

ADO 2.997,23 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
juny 

ADO 49.366,89 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes Freser, 
mes de juny 

ADO 13.588,98 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  mes 
de juny 

ADO 3.657,89 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
juny 

ADO 1.002,87 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
juny 

ADO 581,46 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
juny 

ADO 2.694,12 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
juny 

ADO 711,15 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de juny 

ADO 9.030,52 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Camprodon,  
mes de juny 

ADO 7.635,08 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Busos nocturns mesos de juny i juliol ADO 1.768,50 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
2-4-7-9.07.14 

ADO 10.218,29 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
14-15-.07.14 

ADO 2.889,81 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
18-21-23.07.14 

ADO 5.835,06 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 
29.07.14 

ADO 1.446,06 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll mes de 
juliol 

ADO 8.017,72 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Vall de Ribes mes 
de juliol 

ADO 445,80 

JORDI COMA MARCÉ TEC L-17, modificació contracte O 722,32 

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

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

STONE ABBEY, SL 
Recollida gossos abandonats mes de 
juliol 

O 2.809,12 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniments sistemes informàtics 
mesos de juny i juliol 

O 6.353,20 

PALVI, SL 
Adquisició compactadors mòbils 
RSU 

O 47.286,73 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
 
10. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se'n presenten. 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
 
         Miquel Rovira i Comas 
 


