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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 16/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 6 de setembre de 2016 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.50 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   
 Vicepresidents:  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 
   
Excusa la seva absència:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
 
 
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 les actes de les sessions anteriors. 
2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i el Consell Comarcal del Ripollès per a impulsar 
l’acord marc de subministrament de gasoil, per als usos d’automoció i 
calefacció, i adhesió a la contractació agregada del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (expedient CCDL 2015.03). 

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la formació pràctica en centres de treball (Arxiu 
Comarcal del Ripollès). 
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4. Ratificar el decret d’esmena dels errors materials detectats als annexos 5, 6 i 7 
del plec de clàusules administratives que regulen la contractació del servei de la 
recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària. 

5. Ratificar el decret d’adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte del servei de gestió de l'Escola Comarcal de 
Música del Ripollès. 

6. Pròrroga del contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès. 

7. Proposta de modificació de l’autorització de compatibilitat per al 
desenvolupament d’activitats públiques. 

8. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
8.1 Aprovació de factures. 

9. Mocions d’urgència. 
9.1 Classificació de les ofertes i requeriment de la documentació legalment 

preceptiva, prèvia a l’adjudicació del contracte del subministrament i 
instal·lació de diverses bombes submergibles ubicades a diferents  
EDARS del Ripollès. 

9.2 Ratificar el decret de suspensió i deixar sense efecte l’expedient de 
contractació del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats 
dels residus municipals de la comarca del Ripollès, mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i 
tramitació ordinària. 

9.3 Proposta de deixar sense efecte l’acord adoptat en data 19 de juliol de 
2016 i aprovació de l’execució contractual del servei escolar de transport 
per al curs 2016-2017 de la Ruta 12. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda per unanimitat dels membres assistents aprovar l’acta corresponent a la 
sessió ordinària de data 19 de juliol de 2016 i la de la sessió extraordinària de data 
26 de juliol de 2016, sense cap esmena. 
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2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A IMPULSAR L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GASOIL, PER ALS USOS 
D’AUTOMOCIÓ I CALEFACCIÓ, I ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ 
AGREGADA DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL (Expedient CCDL 2015.03) 
 
Vista la minuta del conveni entre  l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
i el Consell Comarcal del Ripollès, per a impulsar l’acord marc de subministrament 
de gasoil, per als usos d’automoció i calefacció, i adhesió a la contractació 
agregada del Consorci Català pel Desenvolupament Local (expedient CCDL 
2015.03); 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient,  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal, en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i el Consell Comarcal del Ripollès, per a impulsar l’acord 
marc de subministrament de gasoil, per als usos d’automoció i calefacció, i adhesió 
a la contractació agregada del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(expedient CCDL 2015.03), el qual és del contingut literal següent:  
 
“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A IMPULSAR L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GASOIL, PER ALS USOS D’AUTOMOCIÓ I 
CALEFACCIÓ, I ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL CONSORCI CATALÀ 
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (Expedient CCDL 2015.03) 
 
A ……………………., el (dia) del (mes) de (l’any) 
 
REUNITS 
Per una banda, l’Il∙lustríssim senyor Miquel Buch i Moya, major d’edat, president de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM), amb seu social a Barcelona, carrer València, 
231, 6a planta i NIF G66436064, que actua en representaciód’aquesta entitat, segons resulta de 
l’article 29 dels seus estatuts. 
 
Per altra banda, l’Il∙lustríssim Senyor Joan Manso i Bosoms, en la seva condició de president del 
Consell Comarcal del Ripollès, amb domicili al Carrer Progrès, 22 de Ripoll i amb CIF número 
P6700004B (en endavant, el Consell), assistit en aquest acte per la  secretària del Consell, Sra. Marta 
Arxé i Llagostera, que en dóna fe. 
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MANIFESTEN 
 
I. Que l’ACM com a entitat constituïda per agrupació voluntària de municipis, comarques i altres ens 
locals de Catalunya va promoure la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local (en 
endavant, CCDL) l’any 2008, conjuntament amb cinc consells comarcals més, per tal de, entre d’altres, 
promoure un Sistema de contractació centralitzada per aconseguir economies d’escala pel que fa a les 
condicions econòmiques dels subministraments i serveis que els ens locals necessiten contractar; així 
com per assolir estalvis en el procediment administratiu. 
 
II. El CCDL, en els darrers 7 anys, ha utilitzat un dels instruments de racionalització de la 
contractació, els Acords marc, per subministrar béns i serveis tals com el subministrament 
d’electricitat, gas natural, vehicles, paper d’oficina, pòlisses d’assegurances, maquinària tècnica pels 
serveis municipals, màquines d’impressió i multifunció, ... aconseguint que avui, més de vuit-cents ens 
locals diferents hagin contractat algun subministrament, bé o servei. 
 
III. Al setembre de 2014, l’ACM també impulsà la creació de la Central de contractació de la mateixa 
entitat, sobretot per realitzar la gestió o execució dels contractes formalitzats pel CCDL i cedits, si 
s’escau, a l’esmentada Central de contractació. 
 
IV. Per altra part, els Consells Comarcals són entitats locals que tenen per objectiu la cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments que formen part de la seva comarca per tal de garantir 
nivells de qualitat homogenis en els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 
66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, són de competència local. 
 
V. Dins les funcions de cooperació del Consell hi ha la potestat de vehicular l’agregació dels ens locals 
a les contractacions agregades que promou l’ACM. 
 
VI. En aquest sentit, en el marc de la crisi econòmica que estem vivint, s’ha convertit del tot necessari, 
encara amb més intensitat, una millor utilització dels recursos assignats als ens públics. De fet, tant el 
Consell com l’ACMCCDL tenen com a un dels seus objectius, establir mecanismes, o promoure que es 
facin, per la millora, optimització i eficiència de serveis i activitats d’interès general, d’acord amb els 
principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència i, en particular, d’estalvi de recursos. 
 
VII. Així mateix, durant els mesos de febrer i març de 2015, mitjançant el Gabinet d’estudis i programes 
de l’ACM, es van impulsar unes sessions de formació en matèria de contractació pública. Aquestes, 
foren aprofitades per avaluar les necessitats de les àrees de contractació dels ens locals, per tal que es 
detectés, i si s’escau, impulsés l’estudi sobre l’agregació en la licitació mitjançant, la fórmula de 
l’Acord marc. D’aquestes nou sessions formatives, amb una participació de 223 persones, varen 
comptar amb les respostes i/o prioritzacions de 97 tècnics d’administracions municipals i comarcals. 
 
VIII. De les respostes obtingudes es desenvolupà un tractament estadístic, incloent els diferents 
comportaments per territori, demogràfics, i la seva prelació en base a aquestes variables. Pel que fa al 
servei de subministrament de gasoil, sense distingir si el subministrament era per a l’ús de calefacció o 
automoció, fou la cinquena prioritat a nivell global. 
 
IX. Veient les dades comentades en l’anterior paràgraf, per acord de la Comissió executiva del CCDL, 
el dia 26 de maig de 2015, es va acordar l’inici d’expedient 2015.03 mitjançant el sistema d’Acord 
marc per procediment obert, del subministrament de gasoil A i C. 
 
X. En base a les potestats de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; als 
articles 303 a 311, respecte als Convenis de cooperació, del decret 179/95, de 13 de juny que aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i els articles 9 i 15 de la llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu comú, i en l’article 10 de la llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a 
les administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en 
assumptes d’interès comú mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió. Atès, que la via d’articular les 
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relacions entre el CCDL i el Consell Comarcal, per assolir els interessos comuns exposats en els 
expositius precedents, com a tècnica adequada de cooperació entre les diverses administracions 
públiques, és el conveni. 
 
XI. Que l’habilitació legal per a dur a terme aquest acord marc de contractació centralitzada es recull 
en els articles 37 de la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, així com els 203 a 205 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP). 
 
PACTES 
Primer.- Objecte del conveni 
L’objecte del conveni és l’adhesió a la contractació agregada de l’Acord marc, promogut per l’ACM, 
del subministrament de Gasoil, pels usos d’automoció (A) i calefacció (C), subministrament de dipòsits 
de gasoil amb el maquinari i programari de control, i el servei de manteniment d’aquests dipòsits, per 
part del Consell Comarcal. 
Així mateix, el conveni també regula la col∙laboració entre el consell i l’ACM, tant pel que respecte al 
procediment de licitació, com particularment, l’execució del mateix contracte. 
 
Segon.- Àmbit subjectiu 
El present Conveni es pot fer extensible, si s’escau, a les corporacions locals de la comarca, 
organismes autònoms, entitats de dret públic, empreses públiques i fundacions amb participació 
majoritària del Consell Comarcal o de les corporacions locals, que mitjançant conveni de cooperació 
amb el Consell Comarcal han formalitzat la seva voluntat d’adhesió. 
Per a que sigui efectiva aquesta extensió, el Consell Comarcal haurà de comunicar prèviament a 
l’ACM, el llistat d’entitats adherides. 
 
Tercer.- Durada del conveni 
El present conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i durarà quatre anys, essent 
prorrogable automàticament per períodes anuals, fins a un límit màxim de vuit anys, si bé qualsevol de 
les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys, amb tres mesos 
d’antelació. 
No obstant això, serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment greu 
de les seves clàusules per alguna de les parts signants. 
 
Quart.- Autorització de la despesa 
El Consell Comarcal traslladarà a l’ACM, abans de la data d’aprovació de l’expedient de contractació 
de l’Acord marc, els documents comptables d’autorització de la despesa de les entitats locals adherides 
així com del Consell Comarcal. 
 
Cinquè.- Disposició de la despesa 
EL Consell Comarcal traslladarà a l’ACM, abans de la data d’adjudicació de l’Acord marc, o de la 
seva contractació derivada, els documents comptables de disposició de la despesa de les entitats locals 
adherides així com del Consell Comarcal. 
Pel que fa a les pròrrogues de l’Acord marc, abans de l’aprovació d’aquestes, el Consell Comarcal 
traslladarà els documents comptables d’autorització i disposició de la despesa de les entitats locals 
adherides així com del Consell Comarcal. 
 
Sisè.- Seguiment del conveni 
Les parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada per un 
representant designat per l’ACM i un representant designat pel Consell Comarcal, per tal de realitzar 
el seguiment del compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els dubtes que ofereixi la 
seva interpretació. 
 
Setè.- Obligacions de les parts 
 
 
 



 6 

Per part de l’ACM-CCDL: 
Elaborar un informe sobre el resultat de les consultes preliminars del mercat, a disposició dels Consells 
comarcals, així com donar assistència als Consells comarcals per a la realització dels respectius 
informes territorials, en el marc de les consultes preliminars dels lots que poden tenir abast comarcal o 
supracomarcal. 
Impulsar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de 
l’Acord marc de subministrament de Gasoil, pels usos d’automoció (A) i calefacció (C) amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya. 
Actuar com a òrgan de contractació en les fases de preparació, licitació, adjudicació i formalització del 
contracte de conformitat amb les prescripcions legals del TRLCSP. 
Exercitar, com a òrgan de contractació, les prerrogatives de l’article 210 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Per part del Consell: 
Incentivar i promoure l’adhesió a la contractació agregada objecte d’aquest conveni entre les 
corporacions locals de la seva comarca així com del seu sector públic. 
Realitzar les consultes preliminars del mercat en el seu àmbit territorial, sens perjudici de les consultes 
que realitzi l’ACM-CCDL a nivell nacional. 
Dur a terme la contractació derivada de l’acord marc, quan així ho acordin expressament les parts. 
Realitzar les tasques de responsable del contracte que es defineixen a continuació: 
- Articular-se com a “finestra administrativa” del contracte, donant servei als ajuntaments conveniats. 
- Auxiliar en la formalització dels encàrrecs de provisió de l’Acord Marc de l’àmbit comarcal que li 
hagin encomanat la gestió. 
- Identificar o assignar una persona, o persones, com a interlocutor de l’àmbit comarcal tant per part 
de l’ACM com també de les mateixes empreses seleccionades o adjudicatàries. 
- Avaluar, un cop formalitzats els contractes de l’Acord marc, el seguiment del subministrament. 
Aquesta validació del seguiment té com a objectiu incrementar l’estalvi econòmic i l’eficiència 
energètica més enllà del preu assolit en la licitació. 
- Facilitar les dades de forma agregada o amb tractament personalitzat per tal que l’ACM pugui 
tractar-les alhora de fer anàlisi global de l’evolució del subministrament, així com altra informació que 
pugui ser rellevant per prendre decisions en un àmbit més global al comarcal. 
- Instruir els expedients sancionadors per incompliment del contracte, per les infraccions denunciades 
per les entitats locals del seu àmbit territorial, i fer la proposta de sanció a l’òrgan de contractació de 
la Central de contractació de l’ACM. 
 
Vuitè.- Contraprestacions 
Que com a contraprestació al que s’expressa a l’acord precedent, el consell percebrà de l’ACM una 
quantitat vinculada a l’adhesió dels ajuntaments en l’àmbit comarcal, així com als serveis als quals el 
mateix consell queda obligat, a partir de la signatura del contracte. La quantitat serà un percentatge fix 
de 50% provinent del que s’estipuli en la clàusula del PCAP de l’Acord marc de subministrament de 
Gasoil per als usos d’automoció i calefacció, sobre la retribució dels costos de gestió en fase 
d’execució. 
 
El Consell Comarcal facturarà l’import equivalent a aquest percentatge + IVA, semestralment, un cop 
l’ACM hagi fet el mateix amb la liquidació provisional prevista. 
La liquidació definitiva amb el consell, es farà un cop l’ACM hagi realitzat la pertinent amb l’empresa 
adjudicatària, transcorregut l’any de la vigència del contracte, així com les successives pròrrogues, si 
s’escau. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni, sens 
perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, seran de coneixement i competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós - administratiu. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat, 
quedant-se cadascuna d'elles en possessió d’un exemplar.” 
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
així com el llistat de les corporacions locals de la comarca que, si és el cas, s'hi 
adhereixin, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als municipis i als consorcis públics de la comarca, 
per si es volen adherir al mateix, mitjançant la formalització del corresponent 
conveni de cooperació amb el Consell Comarcal. 
 
Quart. Donar-ne compte a la Intervenció del Consell Comarcal i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, juntament amb una còpia del conveni, per a la seva 
constància. 
 
Cinquè. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUT ABAT OLIBA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (ARXIU 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS) 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el Consell 
Comarcal del Ripollès, per a la formació pràctica en centres de treball; 
 
L’estudiant efectuarà les pràctiques a 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 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar  el conveni a subscriure amb l’Institut Abat Oliba, per a la 
formació pràctica en centres de treball, el qual  és del contingut literal següent:  
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Abat Oliba, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, 
juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
 
 
4. RATIFICAR EL DECRET D’ESMENA DELS ERRORS MATERIALS 
DETECTATS ALS ANNEXOS 5, 6 I 7 DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS 
AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, HARMONITZAT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA 
 
Vist el Decret de Presidència de data 8 d’agost de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 
“ESMENA DELS ERRORS MATERIALS DETECTATS ALS ANNEXOS 5, 6 I 
7 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGULEN LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS 
GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, HARMONITZAT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA 
 
El Consell d'Alcaldes, en la seva sessió ordinària de data 12 de juliol de 2016, ha 
dictaminat favorablement la proposta d'aprovació de  la tramitació de l’expedient 
de contractació i el procediment d’adjudicació per procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària, del servei de la 
recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, així com els corresponents plecs reguladors de la 
contractació. El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de juliol de 2016, 
ha aprovat aquest expedient de contractació i la seva tramitació, així com el 
corresponent plec de clàusules administratives i tècniques. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, en data 27 de juliol de 2016 ha tramès l'anunci 
de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea. Aquest anunci ha estat publicat al 
BOE núm. 188, de data 5 d'agost de 2016. 
 
En el termini transcorregut des de la data de l'aprovació fins ara, s'ha constatat 
l'existència, en tres dels annexos del Plec de clàusules administratives particulars, 
d'una sèrie d'errors de caràcter material. 
 
En efecte, en l'ANNEX 5. OFERTA ECONÒMICA, MILLORES I VEHICLES, que 
és el model de presentació de l'oferta econòmica,  s'hi han detectat errades 
materials consistents, per exemple, en repetir com a títol de les columnes "Període 
habitual", quan els títols havien de ser "Període habitual" i "Període no habitual" 
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(pàgines 15, 17, 19, 21 i 23). Així mateix, s'ha intentat fer més entenedora i fàcil la 
presentació de l'oferta econòmica i, en conseqüència, a les instruccions s'ha afegit 
l'explicació de l'"H" i de la "I". Així mateix, s'ha afegit l'"H", la "I" i la "G" com a 
files en el resum final, amb la mateixa finalitat. 
 
Així mateix, determinats superíndexs que no es veien, s'ha posat en color blanc, 
per poder-los llegir millor.  
 
En l'ANNEX 6. TAULES RETRIBUTIVES D'ACORD AMB ELS NIVELLS 
D'ASSOLIMENT DELS PERCENTATGES DE RECOLLIDA SELECTIVA MÍNIMS 
D'OBLIGAT COMPLIMENT (CLÀUSULA 2.2) i en l'ANNEX 7. TAULES 
RETRIBUTIVES D'ACORD AMB ELS NIVELLS D'ASSOLIMENT DELS 
PERCENTATGES DE RECOLLIDA SELECTIVA OFERTS (CLÀUSULA 16.2), s'hi 
ha detectat el mateix error material: allà on s'havia de dividir sempre per "100", el 
programa ha anat incrementant una unitat a cada fila. 
 
Es tracta de l'esmena d'errors estrictament materials d'aquests annexos, que en 
cap cas afecten el contingut del plec de clàusules administratives que regulen la 
contractació del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, mitjançant procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària. 
 
L'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú determina que les 
administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Durant el mes d'agost no es celebren les sessions del Consell de Govern de la 
corporació. 
 
Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de Govern per 
delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de 
Girona número 186, de 25 de setembre de 2015 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Rectificar les errades materials que contenen els annexos 5, 6 i 7 del Plec de 
clàusules econòmiques administratives del procediment obert, amb diversos criteris 
d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària del servei de la recollida i el 
transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del 
Ripollès, i que es detallen a la part expositiva. 
 
Segon. Publicar els annexos 5, 6 i 7 rectificats a la pàgina web del Consell 
Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del contractant.  
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Tercer. Ratificar aquest decret en la primera sessió del Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de rectificació dels errors materials detectats als 
annexos 5, 6 i 7 del plec de clàusules administratives que regulen la contractació 
del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, mitjançant procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat per a la seva constància. 
 
 
5. RATIFICAR EL DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L'ESCOLA COMARCAL 
DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS  
 
Vist el Decret de Presidència de data 23 d’agost de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
En data 5 de juliol 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 gestió de l'Escola 
Comarcal de Música del Ripollès.  
 
En data 20 de juliol de 2016, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 138 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 presenta una sola oferta: l'Associació 
Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès. 
 
En data 9 d'agost, la Mesa ha comprovat, d’acord amb el Plec de condicions 
regulador d'aquesta licitació, la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1 de 
l'única oferta presentada per l'Associació Ateneu de la Música i les Arts del 
Ripollès.  
 
En la mateixa data, a les 13 hores, el Comitè d'experts designat per Decret de 
presidència de data 26 de juliol de 2016, s'ha reunit amb l'objecte d'emetre 
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l'informe valoratiu dels criteris que depenen d'un judici de valor (sobre núm. 2). El 
Comitè d'experts ha atorgat 28 punts sobre els 30 possibles al Projecte educatiu de 
centre i 25 punts sobre els 30 possibles al Pla anual, presentats per l'Associació 
Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, que ha donat un resultat total de 53 
punts sobre 60. 
 
Constituïda la Mesa en el lloc i hora que consten a l'encapçalament, el president 
procedeix a l’obertura del sobre núm. 3  (oferta econòmica) de l'única plica 
presentada per l'Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, amb el 
resultat següent: 
 

 Preu (exempt d'IVA) 
Gestió de l’Escola Comarcal de 
Música del Ripollès 

125.823,09 € 

 
- Reducció del marge del cost d'estructura del 4% en un  0 %, són 0 punts. 
 
- Oferta de dedicar a activitats de difusió de l'Escola i de presentació del treball i 
evolució en l'aprenentatge de l'alumnat (concert de nadal i final de curs, etc)  40 
hores addicionals de dedicació del personal assignat al servei, 
són..............................15 punts. 
 
Total puntuació sobre núm 2 i sobre núm 3.....................................................68 
PUNTS. 
 
Acabada la lectura i la valoració de les proposicions, la Mesa l'eleva a l'òrgan de 
contractació amb la proposta d'adjudicació a favor de l'Associació Ateneu de la 
Música i les Arts del Ripollès, representada pel senyor Jordi Pau i Ricart, sempre 
que el Consell Comarcal constati prèviament que està al corrent en el compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, atès que ha estat autoritzat 
expressament per la pròpia associació licitadora a aquest efecte. 
 
La Mesa de contractació, de conformitat amb el resultat de la valoració de l'única 
oferta presentada, ha realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal 
d’admetre-la i, donat que no s'exigeix la prestació de garantia definitiva, 
comprovar si l'Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès ha comprovat que l'Associació Ateneu de la 
Música i les Arts del Ripollès està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 151.3 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), s'haurà d'adjudicar el contracte en el 
termini dels 5 dies següents. 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut de l'acord del Ple 
de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, de 25 
de setembre de 2015, 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Admetre l'única oferta presentada per l'Associació Ateneu de la Música i 
les Arts del Ripollès, que ha obtingut un total de 68 punts, en el procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, 
del contracte del servei de gestió de l'Escola Comarcal de Música del 
Ripollès. 
 
Segon. Adjudicar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, del 
contracte del servei de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, a 
l'Associació Ateneu de la Música i les Arts del Ripollès, pel preu de 125.823,09 € 
(CENT VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS), de conformitat amb el plec de clàusules regulador del procediment i 
l’oferta presentada. La prestació d'aquest servei està exempta del pagament de 
l'impost sobre el valor afegit. 
 
Tercer. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2016.44.3262.22799.04 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de 
Serveis a les Persones. 
 
Quart. 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.   
 
Cinquè. Ratificar aquest decret en la propera sessió del Consell de Govern que se 
celebri. 
 
Sisè. Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el perfil de 
contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, 
www.ccripolles.cat.” 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret d’adjudicació del procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte del servei de l'Escola Comarcal de Música del 
Ripollès. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’àrea de Serveis a les 
persones per a la seva constància. 
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Tercer. Notificar aquest acord a l'Associació Ateneu de la Música i les Arts del 
Ripollès. 
 
 
6. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE 
SISTEMES DE SANEJAMENT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el contracte de concessió del servei públic d'explotació, conservació i 
manteniment de sistemes de sanejament de la comarca del Ripollès, subscrit entre 
el Consell Comarcal del Ripollès i l'empresa CADAGUA, SA, en data 16 de juny 
de 2003, amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2003 i per un termini d'execució i 
de vigència de 10 anys; 
 
El pacte segon del contracte, juntament amb la clàusula 10 del plec regulador de la 
contractació 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;  
 
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 31 d’agost de 
2016, sobre la necessitat d’executar la pròrroga contemplada al contracte de 
concessió del servei públic d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de 
sanejament de la comarca del Ripollès, per un període de 3 mesos.  
 
El Consell de Govern de 3 de maig de 2016, va acordar prorrogar el contracte fins a 
30 de setembre de 2016. Atesa la proximitat de la data de finalització del termini 
contractual, és convenient procedir a una nova pròrroga de 3 mesos, que és el 
temps que es considera necessari per a la redacció dels nous plecs reguladors de la 
contractació i per a la tramitació del nou concurs. En conseqüència, es proposa 
concertar una nova pròrroga des del dia 1/10/2016 fins al 31/12/2016.  
 
Vist l’informe d’Intervenció que acredita la disponibilitat pressupostària amb 
càrrec a la partida  2016.23.1601.22799.02 i les consideracions que efectua.  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple en sessió 
celebrada en data de 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP núm. 186 de 
Girona, de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
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Primer. Prorrogar pel termini de tres mesos el contracte de concessió del servei 
públic d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la 
comarca del Ripollès, amb efectes des de l'1 d’octubre de 2016, fins a 31 de 
desembre de 2016. 
 
Segon. Comprometre la quantitat necessària per poder fer front a la pròrroga durant 
l’any 2016, sempre i quan l’Agència Catalana de l’Aigua continuï fent les 
atribucions anuals que cobreixin el cost del servei i fins a l’import màxim 
d’aquestes atribucions. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la 
Intervenció als efectes oportuns. 
 
Quart. 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. 
 
 
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DE 
COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS 
PÚBLIQUES  
 
Antecedents de fet: 
 
Per acord de Ple d’aquesta corporació de 17 de novembre de 2015, es va autoritzar 
la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats públiques al vicepresident 
quart d’aquesta corporació senyor Josep Coma i Guitart, amb dues activitats 
publiques més: una com a alcalde de l’Ajuntament de Molló, en règim del 40% de 
jornada, i l’altra, com a professor d’universitat, en règim del 32% de jornada. 
Aquesta autorització restava condicionada a l’estricte compliment de la jornada de 
treball establerta en aquesta corporació, així com al fet que el càrrec públic com a 
alcalde no sigui retribuït en règim de dedicació exclusiva i que el lloc de treball de 
professor universitari associat sigui a temps parcial i de durada determinada. 
 
Així mateix, el senyor Josep Coma i Guitart restava obligat a posar en coneixement 
d’aquesta corporació qualsevol modificació que es produís en les condicions de les 
activitats públiques declarades. En aquest sentit, en data 20 de juliol de 2016, el 
senyor Josep Coma i Guitart, ha presentat un escrit, per mitjà del qual posa en 
coneixement d’aquesta corporació, la modificació de jornada i horaris com a 
professor de la universitat de Barcelona, i la modificació dels horaris com a alcalde 
de l’Ajuntament de Molló, i sol·licita la corresponent autorització dels nous 
horaris, que proposa a partir del dia 15/09: 

- Docent de la Universitat de Barcelona: dimecres i dijous de 12 a 14 hores 
- Alcalde de l’Ajuntament  de Molló: dimecres i dijous de 17 a 20 hores. 
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- Consell Comarcal: dilluns: matí  de 8 a 15 hores i tarda de 16 a 18:15 hores. 
Dimarts: matí de 8 a 15hores i tarda de 16 a 18:30 hores 

 
Fonaments de Dret: 
L’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal 
al Servei de les Administracions Públiques estableix, amb caràcter general, que el 
personal al servei de les corporacions locals, no podrà compatibilitzar les seves 
activitats amb un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, excepte 
quan concorrin els supòsits que determina la pròpia Llei. 
 
L’article 4 de la Llei 53/1984, determina que es pot autoritzar la compatibilitat, 
sempre que es compleixin les prescripcions d’aquesta Llei, per ocupar un lloc de 
treball en l’esfera docent com a professor universitari associat, en règim de 
dedicació no superior a la de temps parcial i amb duració determinada. 
L’article 5 de la Llei 53/1984 estableix, com a excepció, que el personal al servei 
de les corporacions locals podrà compatibilitzar les seves activitats amb l'exercici 
d'un càrrec electiu en una corporació local, sempre que en aquesta no estigui 
retribuït en règim de dedicació exclusiva. 
 
De conformitat amb l'apartat 2 d'aquest mateix precepte, en aquest supòsit només 
es podrà percebre la retribució corresponent a una de les dues activitats, sens 
perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistència que corresponguin per l'altra. 
No obstant això, en el supòsit dels membres de les corporacions locals que estiguin 
en la situació de dedicació parcial prevista a l'article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, com és el cas que ens ocupa, 
podran percebre retribucions per tal dedicació, sempre que aquesta es dugui a terme 
fora de la seva jornada de treball a l'Administració i sense superar els límits 
establerts.  
 
La quantitat total a percebre com a conseqüència de les autoritzacions concedides 
està clarament per sota dels límits establerts a l'article 7.1 de la Llei 53/1984. 
Aquesta corporació, l'Ajuntament de Molló i la Universitat de Barcelona s'hauran 
de comunicar recíprocament la jornada que durà a terme el sol·licitant en 
cadascuna d'elles i les retribucions que percebrà, així com qualsevol modificació 
que es produeixi.  
 
La competència per autoritzar o denegar la compatibilitat per a l'exercici d'una 
segona activitat en el sector públic correspon al Ple, d'acord amb allò que disposa 
l'article 9 de la Llei 53/1984. No obstant això, l’acord de Ple d’aquesta corporació 
de data 8 de setembre de 2015, en concordança amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que el Consell de 
Govern de la corporació ostenta totes aquelles competències del Ple que de 
conformitat amb la legislació vigent, siguin delegables i no hagin estat delegades 
expressament a qualsevol altre òrgan. 
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Per tot l'exposat, el Consell de Govern aprova, per unanimitat dels membres 
assistents, els acord següents: 
 
Primer. Autoritzar al senyor Josep Coma i Guitart la compatibilitat del càrrec que 
ostenta en aquesta corporació com a vicepresident quart, amb una jornada del 50% 
de dedicació, amb les activitats públiques següents, d’acord amb les jornades i 
horaris detallats a la part expositiva d’aquest acord: 
 

- Com a alcalde de l’Ajuntament de Molló, en règim de dedicació parcial, 
amb una jornada de treball del 40%. 

- Com a professor universitari associat de la Universitat de Barcelona, en 
règim de dedicació parcial i durada determinada, amb una jornada de treball 
del 10,66% 

 
Segon. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment de la 
jornada de treball establerta en aquesta corporació, així com al fet que el càrrec 
públic com a alcalde no sigui retribuït en règim de dedicació exclusiva i que el lloc 
de treball de professor universitari associat sigui a temps parcial i de durada 
determinada. 
 
Tercer. El senyor Josep Coma i Guitart està obligat a posar en coneixement 
d’aquesta corporació qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de 
les activitats públiques declarades. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Molló i a la Universitat de 
Barcelona, així com qualsevol modificació que es produeixi pel que fa a la jornada 
de treball o retribucions del senyor Josep Coma i Guitart. 
 
El senyor Coma, per tractar-se d’un tema que l'afecta directament, s'excusa del 
debat i votació. 
 
S'aprova la proposta per unanimitat de la resta de membres presents a la sessió. 
 
 
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 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 
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obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Mare de Déu 
de Núria, mes de juny 

ADO 4.122,45 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Mare de Déu de 
Núria, mes de juny 

ADO 2.338,15 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
de juny 

ADO 47.872,85 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes juny 

ADO 602,27 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vallfogona, 
mes de juny 

ADO 55,86 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Reforç transport demanda 
Ripoll-Camprodon, mes de juny 

ADO 1.265,15 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Bus nocturn, mes de juny ADO 589,50 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
2-22-27.06.16 

ADO 2.957,77 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
11.07.16 

ADO 1.025,77 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
07.07.16 

ADO 988,99 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
21.07.16 

ADO 995,68 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
10.05.16 

ADO 963,07 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
de juny 

ADO 40.036,93 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes 
Freser, mes de juny 

ADO 14.083,18 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  
mes de juny 

ADO 3.839,79 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes de juny 

ADO 995,61 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
de juny 

ADO 577,50 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
de juny 

ADO 2.675,31 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de juny 

ADO 706,20 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes de juny 

ADO 9.507,55 

CADAGUA 
Manteniment EDAR 
Camprodon,  mes de juny 

ADO 8.450,22 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
27.07.16 

ADO 963,91 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de juliol 

ADO 246,06 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
05-07-2016 

ADO 1.004,04 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida poda Ribes, mes de 
juliol 

ADO 218,64 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes de juliol ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes de  juliol ADO 22.327,78 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida extraordinària 
Clownia 

ADO 726,00 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
17-08-2016 

ADO 989,82 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
22-08-2016 

ADO 1.024,10 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocaments Orís, 
mes de juliol 

ADO 58.511,66 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de maig 

ADO 727,51 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Reforç transport demanda Ripoll 
-Camprodon, mes de maig 

ADO 478,34 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vallfogona, 
mes de maig 

ADO 478,34 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Bus nocturn, mes de juliol ADO 589,50 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vallfogona, 
mes de juliol 

ADO 532,33 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA 
–TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de juliol 

ADO 769,30 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
02-08-2016 

ADO 993,17 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
29-08-2016 

ADO 1.036,64 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats     
03-08-2016 

ADO 1.028,28 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
09-08-2016 

ADO 971,43 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau, 
mes de juliol 

ADO 3.739,35 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes 
de juliol 

ADO 2.764,49 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes 
de juliol 

ADO 39.519,66 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes 
de juliol 

ADO 596,75 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes de juliol 

ADO 1.028,80 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ribes de 
Freser, mes de juliol 

ADO 13.961,76 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de juliol 

ADO 729,74 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, 
mes de juliol 

ADO 9.493,56 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR 
Camprodon, mes de juliol 

ADO 7.571,18 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Reforç demanda Ribes-Ripoll, 
mes de juliol 

O 7.933,40 

LIMPIEZAS DEYSE, 
SL 

Neteja CCR, mes de juliol O 2.209,19 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

Reforç transport demanda Ribes-
Ripoll, mes d'agost 

O 7.933,40 

 
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. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE LA 
DOCUMENTACIÓ LEGALMENT PRECEPTIVA, PRÈVIA A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE DIVERSES BOMBES SUBMERGIBLES UBICADES A 
DIFERENTS  EDARS DEL RIPOLLÈS 
 
En data 5 de juliol 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 subministrament i instal·lació de 
diverses bombes submergibles ubicades a diferents  EDARS del Ripollès.  
 
En data 21 de juliol de 2016, es publica l’anunci de licitació pel termini de 15 dies 
naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 139 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 3 empreses: 
 

1. Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA (SIMSA) 
2. Cadagua, SA 
3. ASSA Hidràulica i Electricitat, SL 

 
En data 9 d’agost de 2016, la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 hores, 
comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de les tres empreses 
que han presentat oferta. La Mesa admet les tres ofertes presentades, tot i que fa un 
requeriment per tal que l’empresa Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA (SIMSA) 
subsani la documentació presentada en el termini de tres dies naturals, amb el 
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benentès que, en cas de no atendre aquest requeriment en el termini atorgat, 
quedarà exclosa del procediment contractual. 
 
El mateix 9 d’agost 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, amb el resultat següent: 
 
 
1. SIMSA: 
 
Preu:  
 
 Total sense 

IVA 
IVA 21% Total amb 

IVA 
Subministrament i instal·lació de 
diverses bombes submergibles 
ubicades a diferents EDARS del 
Ripollès 

67.125,79 € 14.096,42 € 81.222,21 € 

 
Termini de garantia: 
 
Termini mínim de 
garantia 

Mesos addicionals de 
garantia 

18 mesos 24 mesos 

 
Reducció del termini màxim de lliurament i instal·lació de les bombes 
submergibles:  
 
Termini màxim de 
lliurament i 
instal·lació 

Número de setmanes de 
reducció del termini màxim 
de lliurament i instal·lació 

3 mesos 6 setmanes 
 
 
2. CADAGUA, SA 
 
Preu:  
 
 Total sense 

IVA 
IVA 21% Total amb 

IVA 
Subministrament i instal·lació de 
diverses bombes submergibles 
ubicades a diferents EDARS del 
Ripollès 

67.102,45 € 14.091,51 € 81.193,96 € 



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 23 

 
Termini de garantia: 
 
Termini mínim de 
garantia 

Mesos addicionals de 
garantia 

18 mesos 24 mesos 

 
 
Reducció del termini màxim de lliurament i instal·lació de les bombes 
submergibles:  
 
Termini màxim de 
lliurament i 
instal·lació 

Número de setmanes de 
reducció del termini màxim 
de lliurament i instal·lació 

3 mesos 3 setmanes 
 
 
3. ASSA Hidràulica i Electricitat, SL 
 
 Total sense 

IVA 
IVA 21% Total amb 

IVA 
Subministrament i instal·lació de 
diverses bombes submergibles 
ubicades a diferents EDARS del 
Ripollès 

64.125,79 € 14.096,42 € 81.222,21 € 

 
Termini de garantia: 
 
Termini mínim de 
garantia 

Mesos addicionals de 
garantia 

18 mesos 24 mesos 

 
Reducció del termini màxim de lliurament i instal·lació de les bombes 
submergibles:  
 
Termini màxim de 
lliurament i 
instal·lació 

Número de setmanes de 
reducció del termini màxim 
de lliurament i instal·lació 

3 mesos 6 setmanes 
 
Seguidament la Mesa procedeix a la valoració de les ofertes d’acord amb els 
criteris d’adjudicació que es descriuen a la clàusula 11 del plec regulador de la 
contractació i que es transcriuen a continuació: 
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“11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
11.1. El preu   ................................................................................................ màxim 
85 punts 
Per cada 1 % de baixa es puntuarà amb 5 punts 
 
11.2. Termini addicional de garantia ..........................................................  màxim 
12 punts 
Per cada mes  de garantia addicional es puntuarà amb 0,5 punts 
 
11.3. Termini de lliurament .......................................................................... màxim 3 
punts 
Cada setmana de reducció del termini màxim de subministrament i instal∙lació es 
puntuarà amb 0,5 punts. 
 
En cas de produir-se un empat entre les ofertes presentades, s’adjudicarà 
preferentment al licitador que obtingui més puntuació, d’acord amb els criteris 
següents: 
 
 En primer lloc: L’empresa que obtingui més puntuació en l’apartat 11.3 de 

criteris d’adjudicació. 
 En cas de nou empat, es farà per sorteig públic.” 

 
La valoració dóna el resultat següent: 
 

PREU MAXIM 
80.874,45 IVA exclòs 
Màxim 85 punts 
Per c/1%baixa  5 p 

TERMINI MÍNIM DE 
GARANTIA 
18 mesos 
Màxim 12 punts 
Per c/ mes addicional0,5 p 

TERMINI MÀXIM 
DE LLIURAMENT 
3 mesos 
Màxim 3 punts 
Per c/ setm. de 
reducció0,5 p 

EMPRESES 

Preu Iva 
inclòs 

Punts 
Mesos add. de 
garantia 

Punts 
Setmanes de 
reducció del 
termini màxim 

Punts 

Total 
punts 

67.125,79 € 
1. SIMSA 

Baixa 17% 
85 24 mesos 12 6 setmanes 3 100 

67.102,45 € 
2. Cadagua, SA Baixa 

17,0288% 

85 24 mesos 12 3 setmanes 1,5 98,5 

64.125,79 € 3. ASSA 
Hidràulica i 
Electricitat, SL 

Baixa 
20,7094% 

85 24 mesos 12 6 setmanes 3 100 

 
Es detecta en l’oferta d’ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, l’error material 
següent: L’import base ha de ser 67.125,79 € per tal que quadri amb l’import total 
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(IVA inclòs) ofert de 81.222,21 €, IVA inclòs. Aquest error no influeix en la 
valoració. En cas que l’empresa resultés adjudicatària se la requerirà per tal que 
esmeni l’oferta. 
 
Vista la valoració de les ofertes presentades s’observa que les empreses SIMSA i 
ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, han obtingut la mateixa puntuació, 100 punts 
cadascuna. 
 
Les dues empreses empatades a punts han obtingut idèntica puntuació, 3 punts, en 
l’apartat 11.3, és a dir en el termini de lliurament ofert. Per tant, persisteix l’empat i 
la situació de desempat s’haurà de resoldre mitjançant sorteig que es durà a terme 
en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria. 
 
En data 12 d’agost de 2016, i dins el termini atorgat a l’efecte, l’empresa SIMSA 
ha aportat la documentació requerida per la Mesa de contractació en data 9 d’agost 
de 2016. El mateix 12 d’agost de 2016, la Mesa de contractació, reunida a les 13.00 
hores, procedeix a la valoració de la documentació presentada per SIMSA, que 
estima procedent i suficient i convoca el sorteig públic de les ofertes empatades a 
punts, per al dia 2 de setembre, a les 13 hores. 
 
En data 2 de setembre de 2016, es constitueix la Mesa de Contractació, per 
procedir al sorteig que s’estableix a la clàusula 11 del plec regulador de la 
contractació, del qual resulta adjudicatària del contracte l’empresa ASSA 
Hidràulica i Electricitat, SL. 
 
La Mesa de contractació, de conformitat amb el resultat del sorteig de les ofertes 
empatades a punts, ha realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal d’admetre 
l'oferta presentada per l’empresa  ASSA Hidràulica i Electricitat, SL 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:  
 

 Esmena de l’error material detectat en l’oferta presentada, que es descriu a 
continuació: L’import base ha de ser 67.125,79 € per tal que quadri amb 
l’import total (IVA inclòs) ofert de 81.222,21 €, IVA inclòs. 

 Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

 Dipositar la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA 
exclòs, (3.356,28 €). 
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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 dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, d’acord amb la 
proposta feta per la Mesa de contractació, amb l'ordre decreixent següent: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ 

ASSA Hidràulica i Electricitat, SL 100 

SIMSA 100 

Cadagua, SA 98,5 

 
Segon. Admetre l'oferta presentada per l’empresa  ASSA Hidràulica i Electricitat, 
SL, que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa i requerir-la, per tal que, 
d’acord amb allò que disposa l’article 151.2 del TRLCSP, en el termini màxim de 
10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució, 
presenti a la Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, la documentació que es 
detalla a continuació: 
 

- Esmena de l’error material descrit en la part expositiva. 
- Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 
- Dipositar la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació IVA 

exclòs, (3.356,28 €). 
 
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 ASSA Hidràulica i Electricitat, SL que de no donar 
compliment al present requeriment en temps i forma, s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta. 
 
Quart. Comunicar aquest acord 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. 
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9.2. RATIFICAR EL DECRET DE SUSPENSIÓ I DEIXAR SENSE EFECTE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA 
I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS 
MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, 
HARMONITZAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
Vist el Decret de Presidència de data 6 de setembre de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 
“SUSPENSIÓ I DEIXANT SENSE EFECTE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS 
GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, HARMONITZAT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA 
 
1.-   El servei de recollida de residus municipals és una competència dels 
ajuntaments, segons l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local.  
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès  van delegar al Consell Comarcal la 
competència de la recollida dels residus sòlids municipals i la gestió del 
corresponent servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de l’article 
25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de juliol de 2016 va aprovar la 
tramitació de l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació per 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació 
ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, així com el corresponent Plec de 
clàusules econòmiques administratives i tècniques. Aquesta proposta havia estat 
dictaminada favorablement, amb caràcter previ pel Consell d'Alcaldes, en la seva 
sessió ordinària de data 12 de juliol de 2016. 
 
2.- En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon ha notificat a 
aquesta corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari 
celebrada en data 2 de setembre de 2016, pel qual denuncia el Conveni subscrit en 
data 9 d'octubre de 1998, pel qual l'Ajuntament de Camprodon delegava al Consell 
Comarcal la prestació dels serveis de la recollida, transport, valoració disposició i 
rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de deixalleria i de la recollida del 
vidre, el paper i el cartró. 
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L'acord de revocació del conveni de delegació adoptat per l'Ajuntament de 
Camprodon, comporta una modificació substancial del contracte de residus 
aprovat pel Consell Comarcal, que actualment es troba en període de presentació 
d'ofertes fins el proper dia 17 de setembre, per la qual cosa esdevé necessari 
suspendre i deixar sense efecte aquest procediment i iniciar-ne un de nou, amb 
l'exclusió del municipi de Camprodon, amb la major celeritat possible. 
 
El termini del contracte actualment vigent finalitza el proper mes d’octubre, amb 
una possible pròrroga de 6 mesos més pel cas que no hagi finalitzat el procediment 
d'adjudicació. És per això que s'ha d'instar el nou procediment contractual amb la 
màxima celeritat possible. 
 
Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de Govern per 
delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de 
Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer. Suspendre i deixar sense efecte la tramitació de l’expedient de 
contractació i el procediment d’adjudicació. 
 
Segon. Instar, amb la màxima celeritat possible, la tramitació d'un nou  expedient 
de contractació i la redacció dels nous plecs de clàusules econòmiques 
administratives i tècniques del servei de la recollida i el transport als gestors 
autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, exclòs el municipi 
de Camprodon. 
 
Tercer. Comunicar aquest decret a tots els municipis de la comarca, als efectes 
oportuns. 
 
Quart. Publicar aquest decret a la web del Consell Comarcal del Ripollès 
www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del contractant. 
 
Cinquè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Sisè. Ratificar aquest decret a la propera sessió del Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de suspensió i deixar sense efecte l’expedient de 
contractació del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, mitjançant procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudicació, harmonitzat i tramitació ordinària. 
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Segon. Notificar aquest acord a tots els Ajuntaments de la comarca. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’àrea de Territori i 
Sostenibilitat per a la seva constància. 
 
El vicepresident primer, senyor Eudald Picas, explica que la suspensió del 
procediment contractual deriva de la revocació de la delegació de la competència 
adoptada pel Ple de l'Ajuntament de Camprodon. Així mateix, informa els 
consellers assistents de les diferents reunions i converses mantingudes amb 
l'ajuntament des d'aleshores. 
 
 
9.3. PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT EN 
DATA 19 DE JULIOL DE 2016 I APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ 
CONTRACTUAL DEL SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL 
CURS 2016-2017 DE LA RUTA 12 
 
El Consell de Govern, en la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2016, va 
acordar suspendre la Ruta 12, Toses - Planoles, per manca d'alumnat usuari i 
compensar l'empresa Transports Mir, S.A. amb un import de 924 €, equivalent al 
benefici empresarial ofert en base a la facturació del darrer any. 
 
Donat l’increment del nombre d'alumnes usuaris d'aquesta ruta, la Gerència, el dia 
5 de setembre de 2016, proposa deixar sense efecte la suspensió acordada i activar 
la Ruta 12 Toses - Planoles de transport escolar per al curs 2016-2017.  
 
La clàusula 19.1 dels plecs reguladors de la contractació disposa que 
l’Administració podrà modificar, per raons d’interès públic, les característiques del 
servei contractat, en els termes establerts a l’article 258 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
El Consell de Govern, per delegació del Ple de data 8 de setembre de 2015, té 
atribuïdes les competències relatives a la contractació administrativa. 
 
Vistes les consideracions contingudes a l'informe d'intervenció de data 6 de 
setembre de 2016, relatives al fet que la partida 2016.44.3261.22799.01- Tansport 
escolar en base al Conveni amb Ensenyament no és suficient per atendre la despesa 
prevista en el contracte per al 2016, si bé aquesta partida és declarada ampliable en 
les Bases d'execució del pressupost 2016. En conseqüència, caldrà aprovar un 
expedient de modificació de crèdits en base al reconeixement en ferm de majors 
drets sobre els previstos quan es tingui coneixement de l'import que finançarà la 
Generalitat per a la prestació d'aquest servei per al curs 2016-17, segons conveni de 
col·laboració de data 6 de juny de 2016, que delega les competències en matèria de 
servei escolar de transport. 
 



 30 

Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l'acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió 
de data 19 de juliol de 206, pel qual es suspenia la Ruta 12 Toses Planoles i 
s’acordava compensar l’empresa Transports Mir, S.A. amb un import de 924 €, 
equivalent al benefici empresarial ofert en base a la facturació del darrer any. 
 
Segon.- Aprovar l’execució contractual del servei escolar de transport per al curs 
2016-2017, de la Ruta 12, Toses - Planoles, en el sentit que es detalla a 
continuació: 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

ANADA
<1>         
9:00        

(45')   [9]

<2>        
9:00        

(45')   [9]

<3>        
9:00        

(45')   [9]

<4>        
9:00        

(45')   [9]

<5>         
9:00        

(45')   [9]

TORNADA
<6>        

17:00       
(45')   [9]

<7>        
17:00       

(45')   [9]

<8>        
17:00       

(45')   [9]

<9>        
17:00      

(45')   [9]

<10>        
17:00       

(45')   [9]

Observacions:

Referència 
expedicions 

<>
Horaris

Alumnes 
aproximats

8:24 1
8:47 2
8:55 -3

17:05 3
17:13 -2
17:36 -1

3.(…) Durada màxima de l'expedició.

Dòrria

Parades

CURS 2016/2017

2.[…] Capacitat del vehicle.

HORARIS - VEHICLES - DURADA EXPEDICIONS

1. <> Referència expedició.

TOSES - PLANOLESRUTA 12

<6> <7> <8> 
<9> <10> 

Escola Núria Morer i Pi

<1> <2> <3> 
<4> <5>

Nevà
Dòrria

Escola Núria Morer i Pi

Nevà
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RUTA 12

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

9 45' 10 350 48,94 17.129,00

TOTAL 17.129,00

DG ( 7%) 1.199,03

BE ( 5%) 856,45

( PTI ) TOTAL 19.184,48

IVA (10%) 1.918,45

( PTF ) TOTAL 21.102,93

TOSES - PLANOLES CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l'empresa Transports Mir. 
 
Quart.- Comunicar el contingut de l’acord a Intervenció per a l’efecte corresponent. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
10.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 14.07.2016 Anul·lar el procediment selectiu per al nomenament d’un/a 

arquitecte/a com a funcionari/ària interí/na. 
Decret de 18.07.2016 Designació de personal de la corporació per formar part d’un 

procés de selecció de l’Ajuntament de Planoles. 
Decret de 20.07.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 

d’adjudicació del servei de disseny i creació de la pàgina web 
del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 20.07.2016 Decret definitiu d'admesos i exclosos: procés de selecció d'un/a 
tècnic/a de comunicació i informació, en règim laboral 
temporal del Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 21.07.2016 Delegació de les funcions de la Presidència al vicepresident 
primer. 

Decret de 22.07.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació del servei de transport de viatgers en la modalitat 
de serveis a la demanda nocturns. 

Decret de 22.07.2016 Contracte menor del servei de transport a la demanda 2016-17 
de les línies de Vallfogona Molló-Camprodon i Ripoll-
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Vallfogona. 
Decret de 22.07.2016 Contracte menor del servei de transport a la demanda 2016-17 

línia Toses-Planoles-Ribes. 
Decret de 22.07.2016 Contracte menor de subministrament i substitució del polispast 

de la cullera bivalva de l’EDAR de Ribes de Freser. 
Decret de 25.07.2016 Ampliar la jornada laboral de la dinamitzadora juvenil de la 

corporació. 
Decret de 26.07.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i suport informàtic 

de la seu del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, per 2 mesos (agost i 
setembre). 

Decret de 26.07.2016 Designar els membres del comitè d’experts de la Mesa de 
contractació de la licitació del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

Decret de 28.07.2016 Contractar en règim laboral temporal d’interinitat un tècnic de 
comunicació i informació de la corporació. 

Decret de 31.07.2016 Contracte menor de subministrament i instal·lació de diversos 
punts d’ancoratge a diferents zones amb risc de caiguda de les 
EDARs del Ripollès. 

Decret de 02.08.2016 Donar per favorable la inspecció biennal de la casa de colònies 
casal l’Esperança del municipi d’Ogassa. 

Decret de 08.08.2016 Esmena dels errors materials detectats als annexos 5, 6 i 7 del 
plec de clàusules adminsitratives que regulen la contractació 
del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats 
dels residus municipals de la comarca del Ripollès, mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, 
harmonitzat i tramitació ordinària. 

Decret de 09.08.2016 Comunicar a la Direcció General de Joventut el canvi de 
persona titular de la casa de colònies Alberg Marista del 
municipi de Toses. 

Decret de 16.08.2016 Atorgar unes gratificacions extraordinàries a la treballadora de 
la corporació que es relaciona. 

Decret de 22.08.2016 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de 
la xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzats com a prioritat 2 i 3 bloc 2- Vall del Freser, 
corresponent a l’addenda 2015. 

Decret de 25.08.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte del servei de gestió de l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 

Decret de 29.08.2016 Declarar extingida la relació funcionarial d’un treballador de la 
corporació. 

Decret de 06.09.2016 Suspensió i deixar sense efecte l’expedient de contractació del 
servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, mitjançant 
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, 
harmonitzat i tramitació ordinària. 
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El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució d’ 01.08.2016 Renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals 

de l’empresa Mecanitzats Industrials, SL, a la depuradora de 
Ripoll-Campdevànol. 

Resolució d’ 01.08.2016 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a l'empresa Pompes Fúnebres 
del Ripollès, SL. 

Resolució d’ 01.08.2016 Atorgar a l’interessat de l’habitatge Mas Torrents  del 
municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució d’ 01.08.2016 Atorgar al representant de l’Alberg Pic de l’Àliga del 
municipi de Queralbs el permís per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució d’ 01.08.2016 Atorgament a l'Ajuntament de Molló d'un permís per a la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del Camí de Favars del municipi de Molló. 

Resolució d’ 01.08.2016 Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Molló per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del Camí de Favars del municipi de Molló. 

Resolució d’ 01.08.2016 Atorgament a l'Ajuntament de Campelles d'un permís per a la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del Polígon Industrial del municipi de 
Campelles. 

Resolució d’ 01.08.2016 Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Campelles per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram del Polígon Industrial del municipi de 
Campelles. 

Resolució d’ 01.08.2016 Atorgament a l'Ajuntament de Ripoll d'un permís per a la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram de les instal·lacions de la piscina municipal, del  
CEE Ramon Surinyach i del CEIP Tomàs Raguer del 
municipi de Ripoll. 

Resolució d’ 01.08.2016 Aprovar la liquidació a l'Ajuntament de Ripoll per la 
utilització dels servei de camió cisterna per a la neteja de 
clavegueram de les instal·lacions de la piscina municipal, del  
CEE Ramon Surinyach i del CEIP Tomàs Raguer del 
municipi de Ripoll. 

Resolució de 05.08.2016 Acceptar l'encàrrec de l'Ajuntament d’Ogassa per a la 
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redacció d’un estudi tècnic i un programa d’actuacions per a 
la desconnexió dels punts d’aigües blanques. 

Resolució d’ 11.08.2016 Arxiu de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de l’empresa Camió Auto Ripollès, 
SL. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El vicepresident quart, senyor Josep Coma, explica que el Departament de Territori 
i Sostenibilitat atorga 97.000 €, per a l'adquisició de formigó per a la pavimentació 
de camins rurals. Des del Consell Comarcal es demanarà a tots els Ajuntaments 
que enviïn un mapa amb els camins prioritaris del seu municipi. El Consell 
comprarà les cubes de formigó. La preparació del terreny i la col·locació del 
formigó va a càrrec dels ajuntaments. El criteri de distribució del formigó es farà en 
funció dels km² de cada municipi de la comarca, i proporcionalment entre els 
Ajuntaments. Per sol·licitar aquesta subvenció els ajuntaments hauran de respondre 
com a màxim el proper dia 12 de setembre. 
 
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 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     El president, 
                     Eudald Picas i Mitjavila 
 


