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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 19/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 4 d’octubre de 2016 
Hora d’inici: 19.10 hores 
Hora d’acabament: 20.00 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresident:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   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 

(s’incorpora al punt 7) 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència:  Sr. Miquel Rovira i Comas 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Modificació de l’acord d’execució contractual del servei escolar de transport 

per al curs 2016-2017 de la Ruta 7 Ogassa-St. Joan. 
3. Modificació de l’acord d’execució contractual del servei escolar de transport 

per al curs 2016-2017 de la Ruta 11 Gombrèn-Ripoll. 
4. Ratificar el decret de creació de la comissió per a la promoció de l’exercici físic 

del Consell Comarcal del Ripollès, que estableix el conveni subscrit amb 
DIPSALUT, per a la dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes 
d’itineraris saludables. 

5. Ratificació del decret d’adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, de la compra agregada del servei del manteniment informàtic, 
així com la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del consorci 
AOC al Consell Comarcal del Ripollès, a diversos ajuntaments i als consorcis 
de  la comarca del Ripollès. 
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6. Ratificació del decret d’adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte del subministrament i instal·lació de diverses 
bombes submergibles ubicades a diferents  EDARS del Ripollès. 

7. Ratificació del decret de requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació 
del contracte privat d’arrendament d’una parcel·la amb una nau construïda per a 
garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta de transferència de 
residus urbans a la comarca del Ripollès. 

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

9. Mocions d’urgència: 
9.1 Ratificar decret d’aprovació de factures de 30 de setembre de 2016. 
9.2 Pròrroga del contracte de concessió del servei públic de recollida de 

residus municipals i altres prestacions. 
9.3 Proposta d'autorització al president per formular al·legacions 

durant el termini d'audiència atorgat per la resolució provisional de 
la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de Plans de 
foment territorial del turisme 2016. 

 
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 tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat dels assistents, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 
20 de setembre de 2016, sense cap esmena. 
 
 
2. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D'EXECUCIÓ CONTRACTUAL DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2016 – 2017 DE LA 
RUTA 7 OGASSA - ST. JOAN 
 
Antecedents: 
 
En el Consell de Govern, en la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2016, va 
acordar el detall de l’execució del contracte del servei escolar de transport per al 
curs 2016-2017, de la Ruta 7 Ogassa - St. Joan 
 
En data 5 de setembre, un alumne d'Ogassa sol·licita els serveis gratuïts de 
transport i menjador escolar. Aquest nou alumne suposa un increment de 7 a 8 
alumnes i haver d’augmentar la capacitat del vehicle de 9 a 15 places.  
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La Gerència en data 26 de setembre de 2016, ha dictat resolució per la qual proposa 
modificar el detall de l’execució contractual de la Ruta 7 Ogassa-Sant Joan, de 
conformitat amb la sol·licitud efectuada. Aquesta modificació comporta un 
increment de la despesa anual per un import de 1.693,81 €. Aquesta modificació 
tindrà efectes retroactius a  l'inici del curs escolar. 
 
Fonaments de Dret: 
 
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. Aquesta 
delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 186, 
de 25 de setembre de 2015.  
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.-Modificar, amb efectes del dia 12 de setembre de 2016, el detall de  
l'execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 2016-17, de la 
Ruta 7 Ogassa - Sant Joan, establert per acord del Consell de Govern de data 19 de 
juliol de 2016, en el sentit que es detalla a continuació: 
 

R U T A  7

D I L L U N S D I M A R T S D I M E C R E S D I J O U S D I V E N D R E S

A N A D A
< 1 >           

8 : 0 0           
( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

< 2 >           
8 : 0 0         

( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

< 3 >           
8 : 0 0          

( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

< 4 >           
8 : 0 0          

( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

< 5 >           
8 : 0 0            

( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

T O R N A D A
< 6 >         

1 6 : 3 0        
( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

< 7 >         
1 6 : 3 0        

( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

< 8 >         
1 2 : 4 0        

( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

< 9 >         
1 4 : 3 0        

( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

< 1 0 >         
1 4 : 3 0        

( 4 5 ' )    [ 1 5 ]

O b s e r v a c i o n s :

R e f e r è n c i a  
e x p e d i c i o n s  

< >
H o r a r i s

A l u m n e s  
a p r o x i m a t s

7 : 4 0 8
7 : 5 5 - 8

1 6 : 3 5 8
1 6 : 5 0 - 8
1 2 : 4 5 8
1 3 : 0 0 - 8
1 4 : 3 5 8
1 4 : 5 0 - 8

< 8 > I E S a n t  J o a n
O g a s s a

< 9 >  < 1 0 > I E S a n t  J o a n
O g a s s a

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

< 6 >  < 7 >
O g a s s a
I E S a n t  J o a n
I E S a n t  J o a n
O g a s s a

3 . ( … )  D u r a d a  m à x im a  d e  l ' e x p e d ic i ó .

P a r a d e s

C U R S  2 0 1 6 / 2 0 1 7

2 . [ … ]  C a p a c i t a t  d e l  v e h i c l e .

H O R A R I S  -  V E H I C L E S  -  D U R A D A  E X P E D I C I O N S

1 .  < >  R e f e r è n c i a  e x p e d ic i ó .

O G A S S A  -  S A N T  J O A N  D E  L E S  A B A D E S S E S
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RUTA 7

VEHICLE 
(PLACES)

DURADA 
MÀXIMA SETMANAL TOTAL

15 45' 10 350 52,15 18.252,50

TOTAL 18.252,50

DG ( 3%) 547,58

BE ( 2%) 365,05

( PTI ) TOTAL 19.165,13

IVA (10%) 1.916,51

( PTF ) TOTAL 21.081,64

OGASSA - SANT JOAN DE LES ABADESSES CURS 2016/2017

PREU 
UNITARI

PREU TOTAL

CÀLCUL PREU

EXPEDICIONS
TIPUS QUANTITAT

 
 
 
L’executivitat d’aquest acord resta supeditada a l'informe favorable de la 
intervenció. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports Mir, S.A., i atorgar-li un 
termini d’audiència de 10 dies a fi que formuli, si escau, les al·legacions que 
consideri oportunes. Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions, 
aquest acord esdevindrà ferm en via administrativa.  
 
Tercer. Comunicar el contingut d’aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Serveis 
a les Persones.  
 
 
3. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D'EXECUCIÓ CONTRACTUAL DEL 
SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER AL CURS 2016 – 2017 DE LA 
RUTA 11 GOMBRÈN - RIPOLL 
 
 
Antecedents: 
 
En el Consell de Govern, en la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2016, va 
acordar el detall de l’execució del contracte del servei escolar de transport per al 
curs 2016-2017, de la Ruta 11 Gombrèn - Ripoll. 
 
Durant la primera setmana de curs escolar, dos alumnes de l’escola Vedruna 
sol·liciten el transport escolar amb parada a la carretera de Gombrèn. En data 8 de 
setembre un alumne de Gombrèn també sol·licita el transport. Aquests  nous 
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alumnes suposen un increment de 8 a11 alumnes i haver d’incrementar la capacitat 
del vehicle inicialment contractat, de 9 a 15 places.  
 
La Gerència en data 26 de setembre de 2016, ha dictat resolució per la qual proposa 
modificar el detall de l'execució contractual de la Ruta 11 Gombrèn - Ripoll, de 
conformitat amb les sol·licituds efectuades. Aquesta modificació comporta un 
increment de la despesa anual per un import de 2.375,05 €. Aquesta modificació 
tindrà efectes retroactius a  l'inici del curs escolar. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
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. Aquesta 
delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de Girona  núm. 186, 
de 25 de setembre de 2015.  
 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern aprova, per unanimitat dels membres 
assistents, l'acord següent: 
 
Primer.-Modificar, amb efectes del dia 12 de setembre de 2016, el detall de  
l'execució del contracte del servei escolar de transport per al curs 2016-17, de la 
Ruta 11 Gombrèn - Ripoll, establert per acord del Consell de Govern de data 19 de 
juliol de 2016, en el sentit que es detalla a continuació: 
 

 



 6 
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R U T A  1 1

V E H IC L E  
(P L A C E S )

D U R A D A  
M À X IM A S E T M A N A L T O T A L

5 5 4 5 ' 12 4 2 0 7 3 ,4 0 3 0 .8 28 ,0 0

5 5 9 0 ' 4 1 4 0 1 01 ,9 5 1 4 .2 73 ,0 0

1 5 4 5 ' 9 3 1 5 5 5 ,0 5 1 7 .3 4 0 ,75

3 0 4 5 4 1 4 0 6 2 ,1 9 8 .7 0 6 ,60

T O T A L 7 1 .1 4 8 ,3 5

(5  a n ad e sG o m b rè n  d e  9  a l m a tí ) D G  (  7 % ) 4 .9 8 0 ,3 8

(  4  t o rn a d e s d e  9  g o m b rè n  d l l,d m ,d j i d v ) B E  (  5 % ) 3 .5 5 7 ,4 2

(  P T I ) T O T A L 7 9 .6 8 6 ,1 5

IV A  ( 1 0 % ) 7 .9 6 8 ,6 2

(  P T F  )  T O T A L 8 7 .6 5 4 ,7 7

G O M B R È N  - R IP O L L C U R S  20 1 6 /20 1 7

P R E U  
U N IT A R I

P R E U  T O T A L

C À L C U L  P R E U

E X P E D IC IO N S
T IP U S Q U A N T IT A T

 
L’executivitat d’aquest acord resta supeditada a l'informe favorable de la 
intervenció. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Transports Mir, S.A., i atorgar-li un 
termini d’audiència de 10 dies a fi que formuli, si escau, les al·legacions que 
consideri oportunes. Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions, 
aquest acord esdevindrà ferm en via administrativa.  
 
Tercer. Comunicar el contingut d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Serveis 
a les Persones.  
 
 
4. RATIFICAR EL DECRET DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ DE L’EXERCICI FÍSIC DEL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS, QUE ESTABLEIX EL CONVENI SUBSCRIT AMB 
DIPSALUT, PER A LA DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBANS DE 
SALUT I LES XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES 
 
Vist el Decret de Presidència de data 19 de setembre de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
En data 21 de juny de 2016 es va aprovar per Consell de Govern el Conveni 
d’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 
dinamització dels Parcs Urbans de salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables. 
Aquest conveni preveu la creació, per part del Consell Comarcal, d'una Comissió 
per a la promoció de l’exercici físic a la comarca del Ripollès. 
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Els objectius d’aquesta Comissió són els de difondre les dinamitzacions a grups de 
població específics tenint en compte els eixos de desigualtat (col·lectius aturats, 
immigrants, població vulnerable, etc), promoure l’activitat física moderada i 
reforçar les relacions socials en aquests col·lectius i enfortir les habilitats per a la 
vida i les capacitats individuals de les persones per incrementar el control sobre la 
seva salut.  
 
Està previst que la Comissió es reuneixi dos cops l’any al Consell Comarcal del 
Ripollès. La primera reunió té per objecte establir i difondre el calendari de 
dinamitzacions dels Parcs de Salut i els Itineraris Saludables del Ripollès, així com 
fer la derivació cap als dinamitzadors referents. La segona reunió, prevista per 
finals de curs (juliol), tindrà per objecte fer la valoració de les dinamitzacions, els 
usuaris que hi ha hagut d’aquests col·lectius, si les derivacions han estat eficients, 
etc. 
 
Per acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 8 de setembre 
de 2015 (publicat al DOG núm. 186, de data 25 de setembre de 2015), es van 
delegar al Consell de Govern aquelles competències de Ple que de conformitat 
amb la legislació vigent, siguin delegables, i no hagin estat delegades 
expressament en qualsevol altre òrgan.  
 
Per tot l'exposat, RESOLC : 
 
Primer.- Designar com a membres de la Comissió per a la promoció de l’exercici 
físic al Consell Comarcal, a les persones següents: 

- El conseller comarcal de la subàrea de Cultura, Salut i Consum, senyor 
Josep Estragués, qui presidirà la Comissió.  

- La Cap d’Àrea de serveis a les persones, la senyora Laura Vidal.  
- Els dos dinamitzadors dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris 

Saludables, el senyor Amadeu Rosell i la senyora Yaiza Hurtado.  
 
Segon.- Comunicar aquest decret a les persones detallades en l’apartat anterior. 
 
Tercer.- Ratificar aquest decret a la propera sessió del Consell de Govern que es 
celebri.” 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de creació de la Comissió per a la promoció de 
l’exercici físic del Consell Comarcal del Ripollès, que estableix el conveni subscrit 
amb DIPSALUT, per a la dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes 
d’itineraris saludables. 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’àrea de Serveis a les 
persones per a la seva constància. 
 
 
5. RATIFICAR EL DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DE LA COMPRA 
AGREGADA DEL SERVEI DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ 
COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I 
DELS SERVEIS DEL CONSORCI AOC AL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS, A DIVERSOS AJUNTAMENTS I ALS CONSORCIS DE  LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el Decret de Presidència de data 22 de setembre de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DE LA COMPRA AGREGADA DEL SERVEI DEL 
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I DELS SERVEIS DEL CONSORCI 
AOC AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, A DIVERSOS 
AJUNTAMENTS I ALS CONSORCIS DE  LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
En data 26 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, de la compra agregada del servei del manteniment 
informàtic, així com la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del 
Consorci AOC al Consell Comarcal del Ripollès, a diversos ajuntaments i als 
consorcis de  la comarca del Ripollès.  
 
En data 8 d’agost de 2016, es publica l’anunci de licitació pel termini de 
15 dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 150 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 únicament l'empresa TIC 
EMPRESA-GLOBAL SOLUTIONS BCN, SLU.  
 
En data 6 de setembre de 2016, la Mesa de contractació, reunida a les 
10.00 hores, comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de 
l’única empresa que ha presentat oferta i l’admet per passar a la fase 
d’obertura d’ofertes. 
 
El mateix 6 de setembre de 2016, la Mesa de contractació, reunida a les 
13.00 hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 
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(oferta econòmica) de l’única empresa admesa a licitació, amb el resultat 
següent: 
 
1. TIC EMPRESA-GLOBAL SOLUTIONS BCN, SLU 
 
Preu:  
 
- Per a la prestació dels serveis objecte del contracte al Consell Comarcal del 
Ripollès i Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès, amb una assistència 
presencial de 37,5 hores-setmana: 
Ofereix el preu de 31.500 €/any, més 6.615 € corresponent al 21% d'IVA, que 
resulta un import total anual de 38.115 €, IVA inclòs. 
 
- El preu a l'hora en concepte d’assistència presencial a les seus dels municipis i 
consorcis que es detallen a la clàusula 1.1 dels plecs reguladors de la contractació 
és de 30 €/hora, més 6,3 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta un import de 
36,30 €/hora, IVA inclòs.  
 
 
Millores: 
 
Ofereix 45 hores anuals de formació per al personal de totes les corporacions de 
la clàusula 1 dels plecs reguladors de la corporació. Aquestes hores seran 
addicionals a les fixades en aquests plecs com de prestació mínima per a totes les 
corporacions 
 
- Ofereix: 
 
 Si No 
Sistema de gestió 
d'incidències amb les 
condicions mínimes 
especificades a la 
clàusula 13 del Plec de 
clàusules administratives 

X 

 

Creació d'un aplicatiu 
que serveixi com a 
formulari per sol·licitar 
subvencions mitjançant 
signatura electrònica i /o 
manual 

  

 
Seguidament la Mesa procedeix a la valoració de les ofertes d’acord amb els 
criteris d’adjudicació que es descriuen a la clàusula 13 del plec regulador de la 
contractació i que es transcriuen a continuació: 
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“13. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Es valoraran les proposicions, justificadament, tenint en compte els criteris i 
puntuacions màximes que figuren a continuació: 
 

a) Preu ............................................................    Fins a 40 punts 
 
a.1) Baixa econòmica del preu màxim anual imputable al Consell Comarcal 

del Ripollès i CSRCR..............Fins a 20 punts. 
La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent 
fórmula de valoració econòmica: 

 
  P=20*(b/bmàx) 
 
“P”: puntuació. 
“b”: diferència entre el preu màxim anual i l’oferta del licitador per a 
l'execució del servei. 
“bmàx”: diferència entre el preu màxim anual i el de l’oferta més baixa 
presentada per a l'execució del servei. 
 
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals. 

 
a.2) Baixa econòmica del preu/hora imputable a la resta de 

corporacions.........................................................Fins a 20 punts. 
La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent 
fórmula de valoració econòmica: 

 
  P=20*(b/bmàx) 
 
“P”: puntuació. 
“b”: diferència entre el preu màxim/hora i l’oferta del licitador per a 
l'execució del servei 
“bmàx”: diferència entre el preu màxim/hora i el de l’oferta més baixa 
presentada per a l'execució del servei. 
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals. 

 
 
b) Millores:....................................................……Fins a 40 punts. 
 

b.1) Pla de formació pel personal de totes les corporacions 
clàusula 1, dins de l'horari laboral 
hores/any........................................fins a  20 punts 
 
S'atorgaran 2 punts per cada 3 hores de formació.  
(Aquestes hores seran addicionals a les fixades en aquests 
plecs com de prestació presencial mínima) 
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b.2) Altres millores: 
 
b.2.1) Sistema de gestió d'incidències.......10 punts. 
Els requisits mínims d'aquest sistema són els següents: 

 Ha de permetre la identificació individual de 
cada usuari. 

 Ha de permetre l'accés des d'internet, amb nom 
d'usuari i clau d'accés. 

 Les incidències han de ser escalables. 
 Ha de permetre la creació d'informes (reports), 

on figurin les dades de la incidència, data i 
hora de creació, usuari, departament, tècnic 
assignat, temps de resposta i tipus de resolució 
(remot o in situ). 

 Aquest programa informàtic ha de permetre als 
usuaris manifestar les incidències amb les quals 
es trobin en el seu treball diari, a fi que s'hi 
doni resposta immediatament i, alhora, les 
corporacions puguin fer-ne un seguiment 
trimestral i valorar la immediatesa en la seva 
resolució. 

 
b.2.2) Creació d'un aplicatiu que serveixi com a 
formulari per sol·licitar subvencions mitjançant 
signatura electrònica i/o manual.................10 punts 
 

 En cas d'igualtat en la valoració de les ofertes presentades, s'adjudicarà a 
l'oferta que obtingui major puntuació en l'apartat a). En cas d'igualtat en 
aquest apartat, s'adjudicarà a l'oferta que ofereixi la millora de l'apartat 
b.1). Si persisteix l'empat s'adjudicarà a l'oferta que ofereixi la millora de 
l'apartat b.2.1). Si persisteix l'empat s'adjudicarà a l'oferta que obtingui 
més punts en els apartats b.2.2). Si encara persisteix l'empat, l'adjudicació 
es realitzarà per sorteig públic.” 

 
La valoració dóna el resultat següent: 
 

PREU IVA exclòs 70.140 €/any MILLORES 
CCR i CSRCR 
31.500 €/any 

Ajuntaments 
30 €/hora 

Formació 
Sistema gestió 

incidències 
Aplicatiu x subvencions Empreses 

Preu Punts Preu Punts Hores punts Sí No Punts Sí No Punts 

PUNTS 

TIC 
Empresa 
Global 
Solutions 
BCN, SLU 

31.500 
€/any 

0 
30 

€/hora 
0 

45 
h/any 

20 X  10  X 0 30 
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La Mesa de contractació, de conformitat amb el resultat de la valoració de 
l’oferta, ha realitzat proposta a l’òrgan de contractació per tal d’admetre l'oferta 
presentada per l’empresa TIC EMPRESA-GLOBAL SOLUTIONS BCN, SLU i 
efectuar-li el requeriment de la documentació legalment preceptiva. 
 
L’empresa TIC EMPRESA-GLOBAL SOLUTIONS BCN, SLU fou notificada en 
data 13 de setembre de 2016, per tal que presentés la documentació prèvia a 
l’adjudicació del contracte. Dins del termini legalment atorgat a l'efecte, ha 
presentat la documentació requerida. 
 
En data 22 de setembre de 2016, s'ha constituït la Mesa de contractació i, 
en considerar-la suficient i adequada la documentació presentada, ha 
formulat proposta d'adjudicació a favor de l’empresa TIC EMPRESA-
GLOBAL SOLUTIONS BCN, SLU. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant TRLCSP) 
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, 
de 25 de setembre de 2015; 
 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Adjudicar el procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, de la compra agregada del servei del manteniment 
informàtic, així com la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del 
Consorci AOC al Consell Comarcal del Ripollès, a diversos ajuntaments i als 
consorcis de  la comarca del Ripollès, a l’empresa TIC EMPRESA-GLOBAL 
SOLUTIONS BCN, SLU, pel preu  següent: 
 

 Pel servei del manteniment informàtic, implantació de l'administració 
electrònica i dels serveis del Consorci AOC del Consell Comarcal del 
Ripollès i del Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès, amb una 
assistència presencial de 37,5 hores-setmana:  31.500 €/any, més 6.615 € 
corresponent al 21% d'IVA, que resulta un import total anual de 38.115 € , 
IVA inclòs,. 

 
 Per l’assistència presencial a les seus dels municipis i consorcis que es 

detallen a la clàusula 1.1 dels plecs reguladors de la contractació: 30 
€/hora, més 6,3 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta un import màxim 
de 36,3 €/hora, IVA inclòs. 
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Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2016.11.920.21600.01 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents, a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest decret, haurà 
de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
Quart. Notificar aquest decret a l’empresa TIC EMPRESA-GLOBAL SOLUTIONS 
BCN, SLU i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la 
pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ccripolles.cat. 
 
Cinquè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat. 
 
Sisè. Ratificar aquest decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
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, de la compra agregada del servei del manteniment 
informàtic, així com la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del 
Consorci AOC al Consell Comarcal del Ripollès, a diversos ajuntaments i als 
consorcis de  la comarca del Ripollès. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’àrea de Serveis a les 
persones per a la seva constància. 
 
El vicepresident quart, senyor Josep Coma, explica als assistents que durant 
aquesta setmana s'enviarà el contracte a tots els ens adherits, juntament amb una 
carta explicativa. Als ajuntaments els facturarà directament l'empresa que, en el 
termini d'un mes, ha de presentar un informe sobre l’estat del hardware i software. 
 
 
6. RATIFICAR EL DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL 
CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
DIVERSES BOMBES SUBMERGIBLES UBICADES A DIFERENTS  
EDARS DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el Decret de Presidència de data 20 de setembre de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
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“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
ADJUDICACIÓ DEL 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 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 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 € 
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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 € 

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 
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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: 
 
 
“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. 
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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 
(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, 
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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. 
 
Les empreses licitadores queden classificades amb l'ordre decreixent següent:  
 

EMPRESA PUNTUACIÓ 

ASSA Hidràulica i Electricitat, SL 100 

SIMSA 100 

Cadagua, SA 98,5 

 
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. 
 
Dins del termini atorgat a l'efecte, l'empresa ASSA Hidràulica i Electricitat, SL ha 
presentat la documentació requerida. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 
151 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant TRLCSP) 
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, 
de 25 de setembre de 2015; 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Adjudicar el 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, a 
l’empresa ASSA Hidràulica i Electricitat, SL, pel preu de 67.125,79 €, més 
14.096,42 €, corresponent a l’IVA, resultant un import total de 81.222,21 €/any 
(VUITANTA-UN MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN 
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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 2016.23.1601.22799.03 del 
pressupost de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents, a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest decret, haurà 
de concórrer a formalitzar el contracte.  
 
Quart. Notificar aquest 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.ccripolles.cat. 
 
Cinquè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat. 
 
Sisè. Ratificar aquest decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
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 subministrament i instal·lació de diverses 
bombes submergibles ubicades a diferents  EDARS del Ripollès. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’àrea de Serveis a les 
persones per a la seva constància. 
 
El president i el gerent expliquen als assistents en què consisteix el contracte. 
S’incorpora a la sessió el senyor Jordi Caparrós. 
 
7. RATIFICAR EL DECRET DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT 
D’ARRENDAMENT D’UNA PARCEL·LA AMB UNA NAU CONSTRUÏDA 
PER A GARATGE DE CAMIONS I PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA 
FUTURA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS URBANS A LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
Vist el Decret de Presidència de data 28 de setembre de 2016 que es transcriu a 
continuació: 
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“DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
En data 26 de juliol de 2016, el Consell de Govern va aprovar la tramitació de 
l’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert (concurs) amb 
diversos criteris d’adjudicació, del contracte privat d’arrendament d’una parcel·la 
amb una nau construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una 
futura planta de transferència de residus urbans a la comarca del Ripollès.  
 
En data 16 d’agost de 2016, es publica l’anunci de licitació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 92 i en el perfil del contractant del 
Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que els interessats presentin les 
seves proposicions. Aquest termini finalitzava el dia 16 de setembre de 
2016. Durant el termini atorgat a l'efecte, s’ha presentat únicament 
l'empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL.  
 
En data 20 de setembre de 2016 la Mesa de contractació, reunida a les 11.00 
hores,  comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, de 
l’única oferta presentada, i l’admet per passar a la fase d’obertura del sobre 
núm. 2.  
 
El mateix 20 de setembre de 2016, la Mesa de contractació, reunida a les 
13.00 hores, realitza l'obertura de pliques corresponent al sobre núm. 2 
(oferta econòmica), amb el resultat següent: 
 
N.ordre Empresa Preu ofertat (IVA inclòs) 

1 Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL 2.420 €/mes 
 
La fitxat descriptiva de la parcel·la i de la nau, és la següent: 
 
FITXA DESCRIPTIVA DE L’OFERTA 
Ubicació: Polígon industrial Pintors 
Nord, parcel·la núm. 2 

Classificació sòl: URBÀ  
 
Qualificació urbanística: Indústria 
aïllada 
 

Superfície total parcel·la: 4012 m2 Superfície pati: 3393 m2 

Superfície nau:  708 m2 (planta baixa 
+ planta primera) 

Alçada nau: 8,50 m. 

Característiques mínimes 
Dependències interiors construïdes i separades:  
 
- Bany: 5,36 m2 
- Despatx 76,7 m2 
- Vestidor 35,30 m2 
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Altres dependències interiors construïdes: 
 
- Altres: 590,64 m2 
 
Porta principal: 
 
Alçada 6 m.       Amplada 5 m. 
 
Serveis (aigua, telèfon, llum): sí 
 
La via a la qual dóna front la parcel·la està pavimentada i disposa d'enllumenat 
públic: sí 
 
 
 
La parcel·la i la nau que ofereix llogar, d'acord amb els criteris de valoració de la 
clàusula 13, tenen les característiques següents:  

 Respecte a la superfície mínima de parcel·la exigida (3.500 m2), la finca 
que ofereix llogar té 512 m2 addicionals, essent la superfície total de la 
parcel·la de 4012 m2.  

 Respecte la superfície total mínima requerida per a les dependències 
construïdes destinades a bany, despatx i vestidor del personal (60 m2), la 
nau que ofereix llogar disposa de 648 m2 addicionals, de dependències 
interiors construïdes. 

 
La parcel·la amb nau de referència està inscrita al Registre de la Propietat de 
Ripoll: 
 
FINCA: finca registral núm. 8151 al volum 1380, llibre 170, foli 141, inscripció 
1a. (Referència Cadastral: 4740302DG3744S0002UA). 
NAU: finca registral núm. 8150, al volum 1380, llibre 170, foli 134, inscripció 1a. 
(Referència Cadastral: 4740302DG3744S0001YP). 
 
Acabada la lectura de la proposició, es disposa que l’oferta passi, 
juntament amb les millores ofertes, en el seu cas, a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el major o menor avantatge de la 
proposició presentada, sense efectuar adjudicació. 
 
La cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 27 de setembre de 
2016, ha emès un informe del qual es desprèn que l’oferta presentada per 
l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL, s’ajusta a les condicions 
del plec regulador de la contractació i que ha obtingut 90 punts. Aquest informe,  
en la part necessària, es transcriu a continuació: 
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“INFORME TÈCNIC DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT PER 
L’ARRENDAMENT D’UNA PARCEL·LA AMB NAU CONSTRUÏDA PER A 
GARATGE DE CAMIONS I PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA FUTURA 
PLANTA DE TRANSFERÈNCIA A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
../ 

Valoració 
 
Els criteris de valoració són els següents: 
 
MILLORA DEL PREU 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent fórmula de 
valoració econòmica: P= 40*(b/bmax)1/6, amb un màxim de 40 punts. 
 
SUPERFÍCIE ADDICIONAL DE LA PARCEL·LA A LA MÍNIMA EXIGIDA 
 
Per cada augment de l'1% de la superfície total mínima exigida de parcel·la, 
s'atorgaran 2 punts, fins un màxim de 40 punts. 
 
SUPERFÍCIE ADDICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA PER A 
DEPENDÈNCIES INTERIORS DE LA NAU 
 
Per cada augment del 10% de la superfície mínima requerida per aquestes 
dependències, construïdes i independents, s’atorgaran 4 punts, fins un màxim de 
20 punts. 
 

CRITERI DE VALORACIÓ 
MÀXIMS/MÍNIM 

REQUERITS 
OFERTA PUNTUACIÓ 

PREU (€/mes) 2.030 2.000 40 
SUPERFÍCIE PARCEL·LA 
(m2) 

3.500 4.012 30 

SUPERFÍCIE ADDICIONAL 
DEPENDÈNCIES 
INTERIORS (m2) 

60 117,36 20 

PUNTUACIÓ TOTAL 90 
 
Conclusió 
 
L’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL, és l’única empresa que ha 
presentat una proposta econòmica per arrendament d’una parcel·la amb una nau 
construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta de 
transferència a la comarca del Ripollès. 
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Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL, reuneix les condicions que es demanen 
en els plecs de condicions economicoadministratives que regulen el procediment 
obert d’un contracte privat per l’arrendament d’una parcel·la amb una nau 
construïda per a garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta de 
transferència a la comarca del Ripollès. 
 
Elisabet Muntadas Castellà//Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat//Ripoll, 27 de 
setembre de 2016” 
 
La Mesa de contractació, en sessió de data 28 de setembre de 2016, accepta aquest 
informe tècnic i, de conformitat amb el seu contingut, realitza proposta a l’òrgan 
de contractació per tal que admeti l'oferta presentada i efectuï el requeriment de la 
documentació legalment preceptiva a l’empresa Tractaments i Serveis 
ambientals Vila SL.  
 
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:   
 

 Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan 
l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica.   

 Còpia autenticada del NIF  de l’empresa. 
 Escriptura de constitució de la societat, o de la seva modificació posterior, 

degudament inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti 
la representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat 
pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que s'autoritzi el 
Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de forma directa la seva 
acreditació (MODEL 1).  

 L'escriptura pública que acredita el títol en virtut del qual s'està habilitat 
per arrendar la parcel·la amb nau i el corresponent certificat de domini i 
càrregues. 

 Acreditació de la classificació i qualificació urbanística que la finca 
faculten l'ús al qual es destinarà la finca. 

 Plànols de la parcel·la i de la nau i resta de documentació necessària per 
acreditar les exigències tècniques que requereixen aquests plecs. 

 Autorització per a què les notificacions es duguin a terme de manera 
electrònica mitjançant el servei e-notum d'acord amb el (MODEL 2) que ha 
de contenir la designació de les persones responsables per rebre les 
notificacions i el correu electrònic on rebre-les. 
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Aquest procediment contractual és competència del Consell de Govern per 
delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicada al BOP de 
Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l'exposat, RESOLC: 
 
Primer. Admetre l'oferta presentada i requerir l’empresa Tractaments i Serveis 
Ambientals Vila SL, que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa, per tal 
que, d’acord amb allò que disposa l’article 151.2 del TRLCSP, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta 
resolució, presenti a la Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, la 
documentació que es detalla a continuació: 
 

 Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan 
l'oferta es faci en nom d'una altra persona natural o jurídica.   

 Còpia autenticada del NIF  de l’empresa. 
 Escriptura de constitució de la societat, o de la seva modificació posterior, 

degudament inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti 
la representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat 
pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

 Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que s'autoritzi el 
Consell Comarcal del Ripollès per obtenir de forma directa la seva 
acreditació (MODEL 1).  

 L'escriptura pública que acredita el títol en virtut del qual s'està habilitat 
per arrendar la parcel·la amb nau i el corresponent certificat de domini i 
càrregues. 

 Acreditació de la classificació i qualificació urbanística de la finca que 
faculten l'ús al qual es destinarà la finca. 

 Plànols de la parcel·la i de la nau i resta de documentació necessària per 
acreditar les exigències tècniques que requereixen aquests plecs. 

 Autorització per a què les notificacions es duguin a terme de manera 
electrònica mitjançant el servei e-notum d'acord amb el (MODEL 2) que ha 
de contenir la designació de les persones responsables per rebre les 
notificacions i el correu electrònic on rebre-les. 

 
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). 
 
Segon. Comunicar a l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL que, 
de no donar compliment al present requeriment en temps i forma, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 
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Tercer. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, 
no susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que 
considereu 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. 
 
Quart. Ratificar aquest decret en 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 requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació 
del contracte privat d’arrendament d’una parcel·la amb una nau construïda per a 
garatge de camions i per a la implantació d’una futura planta de transferència de 
residus urbans a la comarca del Ripollès. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’àrea de Serveis a les 
persones per a la seva constància. 
 
El president explica que la planta de transferència constituirà la possibilitat de 
reduir viatges i optimitzar-los, que els camions vagin plens. 
 
Els caps de setmana l’abocador és tancat i si es fan recollides es permetrà acumular 
les deixalles a la planta. S’ha presentat una única empresa que és la que compleix 
tots els requisits. La parcel·la és molt gran i la nau també. Es podrà utilitzar per 
despatxos i vestidors dels treballadors.  Es pot ocupar immediatament i serà el 
centre operatiu de residus del Ripollès. Es preveu un període de carència de 8 
mesos, però en canvi se’n podrà disposar per adequar i posar-hi les instal·lacions, 
durant aquest mateix termini. 
 
 
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 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
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Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

VIGFA RESIDUS,SL Recollida RSU, mes d'agost ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida poda Ribes mes d'agost ADO 218,64 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida selectiva mes d'agost ADO 22.327,78 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes 
d'agost 

ADO 70.469,01 

 
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 les propostes 
següents: 
 
9.1. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 30 DE 
SETEMBRE DE 2016 
 
Vist el Decret de Presidència de data 30 de setembre de 2016 d’aprovació de la 
relació de despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables 
de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
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Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 30 de setembre de 2016 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de 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) 

ASSOCIACIÓ ATENEU 
DE LA MÚSICA I LES 
ARTS DEL RIPOLLÈS 

Gestió Escola Comarcal de Música, 
mes de setembre 

O 10.482,25 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
 
El president explica que durant aquesta anualitat, l’Escola Comarcal de Música, ha 
realitzat una bona tasca i s’ha incrementat el nombre d’alumes en 25 més, respecte 
a l’anualitat anterior. 
 
 
9.2. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I ALTRES 
PRESTACIONS 
 
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 29 de setembre de 2016, la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha 
emès una proposta sobre la necessitat d’executar la pròrroga del contracte de 
concessió del servei públic de recollida de residus municipals i altres prestacions 
per 6 mesos més. 
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Avala la necessitat de pròrroga d'aquest contracte el fet que, un cop s’havia iniciat 
la licitació del contracte de residus, s’ha hagut de suspendre pel fet que 
l’Ajuntament de Camprodon ha revocat la seva delegació de competències en 
matèria de residus al Consell Comarcal del Ripollès, això ha suposat suspendre el 
procediment i iniciar un de nou, que actualment està en període de presentació 
d’ofertes fins al dia 7 de novembre de 2016. 
 
Vistos els informes  d'Intervenció, de Secretaria i de la tècnica de Medi Ambient 
que consten a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple, en sessió 
celebrada en data 8 de setembre de 2015 i publicades al BOP de Girona núm. 186, 
de 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Prorrogar pel termini de sis mesos el contracte de concessió del servei 
públic de recollida de residus municipals i altres prestacions, fins el dia 1 d’abril de 
2017. 
 
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. 
 
 
9.3 PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ AL PRESIDENT PER 
FORMULAR AL·LEGACIONS DURANT EL TERMINI 
D'AUDIÈNCIA ATORGAT PER LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL 
DEL TURISME 2016. 
 
En data 26 de setembre de 2016, s'ha dictat la Resolució provisional de la 
convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme 2016.  
 
Aquesta resolució provisional dictada per la Subdirectora General de 
Programació Turística del Departament d'Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya en data 26 de setembre de 2016, ha estat publicada 
a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya i atorga el termini de 10 dies per 
presentar el document d'acceptació i formular les al·legacions que es 
considerin pertinents. 
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La resolució proposa el Consell Comarcal del Ripollès com a beneficiari de 
262.537,90 €, del total import sol·licitat de 528.055,31 €. La reducció de 
l'import sol·licitat  es justifica en què "no és subvencionable la direcció 
estratègica, la coordinació de les operacions i de comercialització i 
reserves, l'administració financera, la comunicació, les despeses indirectes, 
l'avantprojecte dels rius de llegenda Met de Ribes i l'edició de material 
promocional, per ésser despesa corrent".  
 
Un cop revisat el projecte, el Consell Comarcal dóna la seva conformitat 
amb l'exclusió de l’avantprojecte dels rius de llegenda Met de Ribes de la 
proposta. No obstant això, el Consell Comarcal entén que l'exclusió de la 
direcció estratègica, la coordinació de les operacions i de comercialització, 
la plataforma de comercialització i reserves, l’administració financera, la 
comunicació i les despeses indirectes, manca de fonament. 
 
La resolució provisional s'ha tramès a l'empresa redactora del projecte Pla 
per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels 
Pirineus més autèntics, a fi que preparin el fonament de les al·legacions que 
s'han de presentar. No obstant això, el curt termini d'audiència atorgat fa 
necessari autoritzar el president per presentar aquestes al·legacions. 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer.- Autoritzar el president a presentar les al·legacions oportunes en 
relació a la Resolució provisional de la convocatòria de subvencions als ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament de Plans de Foment Territorial 
del Turisme 2016 i, subsidiàriament i pel cas que no s'estimin les 
al·legacions formulades, a acceptar la subvenció d'un import de 262.537,90 
€ que es proposa atorgar per al projecte Pla per a la promoció del turisme 
de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics.  
 
El president explica que ens donen més o menys la meitat i que s'ha decidit 
formular-hi al·legacions i, subsidiàriament, pel cas que no ens les acceptin, 
acceptar la subvenció. 
 
Camprodon va presentar el Pla de foment del turisme un projecte propi que no ha 
arribat a la puntuació mínima de 50 punts. Els l'han desestimat. El president ho va 
explicar a l’alcalde. 
 
 
 
 
 
 
 



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 31 

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 Contractar amb caràcter d’urgència a un oficial de manteniment 

del Refugi d’Animals del Ripollès. 
Decret de 08.08.2016 Decret d’inici d’expedient sancionador per abocaments al 

sistema de sanejament amb paràmetres que excedeixen dels 
límits permesos en el Reglament regulador d’aigües residuals a 
la comarca del Ripollès, a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 08.08.2016 Decret d’inici d’expedient sancionador per abocaments al 
sistema de sanejament amb paràmetres que excedeixen dels 
límits permesos en el Reglament regulador d’aigües residuals a 
la comarca del Ripollès, a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 08.08.2016 Decret d’inici d’expedient sancionador per abocaments al 
sistema de sanejament amb paràmetres que excedeixen dels 
límits permesos en el Reglament regulador d’aigües residuals a 
la comarca del Ripollès, a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 08.08.2016 Imposició de sanció per abocaments al sistema de sanejament 
amb paràmetres que excedeixen dels límits permesos en el 
Reglament regulador d’aigües residuals a la comarca del 
Ripollès, a l’empresa que es relaciona. 

Decret de 08.09.2016 Admissió de l’oferta presentada en el procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, de la compra agregada del 
servei del manteniment informàtic, així com la implantació de 
l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC al 
Consell Comarcal del Ripollès, i requeriment de la 
documentació prèvia a l’adjudicació. 

Decret de 08.09.2016 Requeriment de documentació al titular de la casa de colònies 
Torre del Coll del municipi de Camprodon. 

Decret de 13.09.2016 Concórrer a la convocatòria d’ajuts destinats a incentivar la 
contractació en pràctiques de joves amb formació beneficiaris 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, d’acord amb la 
Resolució TSF71911/2016, d’1 d’agost. 

Decret de 19.09.2016 Reconeixement de la gratuïtat èr a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017 (fase 1), 
dels alumnes que es relacionen. 

Decret de 19.09.2016 Designació dels membres de la Comissió per a la promoció de 
l’exercici físic al Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 20.09.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, del contracte del subministrament i instal·lació 
de diverses bombes submergibles ubicades a diferents EDARS 
del Ripollès. 
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Decret de 22.09.2016 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació, de la compra agregada del servei del 
manteniment informàtic, així com la implantació de 
l'administració electrònica i dels serveis del consorci AOC al 
Consell Comarcal del Ripollès, a diversos ajuntaments i als 
consorcis de  la comarca del Ripollès. 

Decret de 22.09.2016 Resolució de les sol·licitud d’ajut de menjador escolar per al 
curs 2016-2017 (fase-1), dels alumnes que es relacionen. 

Decret de 26.09.2016 Sol·licitud de subvenció al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per actuacions destinades a la conservació i 
manteniment de la xarxa rural i veïnal dels camins de les 
comarques de muntanya. 

Decret de 28.09.2016 Admissió de l’oferta presentada en el procediment obert 
(concurs) amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte 
privat d’arrendament d’una parcel·la amb una nau construïda 
per a garatge de camions i per a la implantació d’una futura 
planta de transferència de residus urbans a la comarca del 
Ripollès i requeriment de la documentació prèvia a 
l’adjudicació. 

 
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 de 05.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per tal que 

ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació d’un 
auxiliar administratiu i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 14.09.2016 Aprovació de la liquidació en concepte de consum de 
biomassa, corresponent a la cinquena anualitat del conveni 
subscrit amb la Llar d’infants el Petit Avet, SCCL. 

Resolució de 14.09.2016 Acceptar l’encàrrec de l’ajuntament de Setcases de la redacció 
de l’informe tècnic per a l’objecció de la llicència per a una 
activitat de consultori mèdic. 

Resolució de 14.09.2016 Atorgar a la representant de la rectoria de Sant Sadurní de 
Sovelles, del municipi de Les Llosses el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 14.09.2016 Atorgar al representant de Pompas Fúnebres del Ripollés, SL, 
del municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.09.2016 Atorgar al representant de Pompas Fúnebres del Ripollés, SL, 
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del municipi de Ripoll el permís per a la utilització del servei 
de neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.09.2016 Atorgar al representant de la Comunitat de Propietaris del 
carrer Montgrony, 21, del municipi de Ripoll el permís per a 
la utilització del servei de neteja de clavegueram i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 15.09.2016 Atorgar al representant d’Aigües Puigmal, SL, del municipi 
de Ribes de Freser el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.09.2016 Atorgar al representant de l’empresa Excavacions i Obres J. 
Colomer i Fills, SL, del municipi de Camprodon, el permís 
per a la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.09.2016 Atorgar al senyor Martí Berbel, del municipi de Queralbs, el 
permís per a la utilització del servei de neteja de clavegueram 
i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.09.2016 Atorgar a la senyora Magda Carbonell, del municipi de 
Queralbs, el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 15.09.2016 Atorgar al representant del Mas Lladré, del municipi de Les 
Llosses, el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram i aprovar la liquidació. 

Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació d’un 
peó de manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 16.09.2016 Atorgament d’un permís puntual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna al Camping Saiol. 

Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per tal 
que ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació de 
tres peons de manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 16.09.2016 Desestimar la reclamació d’un particular al retorn de l’import 
de retorn de l’import de la taxa d’adopció de gossos. 

Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Setcases per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó de 
manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Ripoll per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó de 
manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Ribes de Freser per tal que 
ingressi a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat 
corresponent a la diferència entre el cost de contractació d’un 
peó de manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 
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Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Llanars per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó de 
manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Campdevànol per tal que ingressi 
a la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent 
a la diferència entre el cost de contractació d’un peó de 
manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Camprodon per tal que ingressi a 
la Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a 
la diferència entre el cost de contractació d’un peó de 
manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 16.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Gombrèn per tal que ingressi a la 
Tresoreria del Consell Comarcal la quantitat corresponent a la 
diferència entre el cost de contractació d’un peó de 
manteniment i la subvenció atorgada pel SOC. 

Resolució de 16.09.2016 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 Integsol. 

Resolució de 20.09.2016 Requerir a l’Ajuntament de Campdevànol per tal que ingressi 
a la Tresoreria del Consell Comarcal l’import dels costos 
derivats de la contractació de 5 joves per dur a terme el 
projecte Brigades Joves. 

Resolució de 21.09.2016 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 Grill el Gall. 

Resolució de 21.09.2016 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 Fil Genesis, SA. 

Resolució de 23.09.2016 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 Tecnologia Mecànica 
Innovación, SL. 

Resolució de 28.09.2016 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 Marxa a Dojo, SCP. 

Resolució de 28.09.2016 Arxiu  de l’expedient del permís d’abocament d’aigües 
residuals a la depuradora de Ripoll-Campdevànol, per 
cessament de l’activitat de la senyora Magdalena Anglada 
Martí. 

Resolució de 28.09.2016 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 Power Tools, SL. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
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12. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
El president explica el tema següent: 
 
- L'expedient de residus va endavant. Es va nomenar i notificar a l’Ajuntament 

de Camprodon la creació de la Comissió de Seguiment. S’ha d’assumir la 
subrogació de treballadors. S’ha informat i avalat en tot moment la subrogació 
amb  Comissions Obreres (es quantifica amb 3,12 persones + 0,5 persones per 
la deixalleria). Els afectats percentualment en tot cas, són 12 treballadors. 
Aquests treballadors es traspassaran a l'empresa adjudicatària i a Camrpodon 
amb el conveni de Vigfa Residus. La negociació amb l’abocador d’Orís se 
l’hauran de fer Camprodon directament perquè la revocació de la delegació 
conté la recollida i tractament de residus. Proposarem una primera reunió pel 
dia 18 d’octubre. 

 
El vicepresident quart, explica els temes següents: 
 
- Ens han atorgat 3.000 € per l’Eurodistricte. 
- En relació a les subvencions a entitats s’han enviat els requeriments a tothom. 
- Consum: Fins ara es repartien els diners al territori en funció del nombre de 

queixes. Des que ha canviat el director, ara és l'alcaldessa de Guardiola de 
Berguedà, s’ha canviat el criteri, prima la territorialitat. Ens atorgaran uns 
18.000 €, s’haurà d’incrementar el percentatge  l’atenció al públic. També es 
preveurà algun dia fer atenció al púbic al territori (Vall de Camprodon i Ribes). 

- Joventut: Aquesta setmana s’enviarà carta als ajuntaments per preveure 
l’encàrrec per serveis, que tindran cadascun un preu diferenciat. La consellera, 
Mònica Bonsoms, fa un repàs dels preus de cada servei. La Laura Vidal visitarà 
cada ajuntament per informar-los detalladament d’aquests preus i sistema de 
coofinançament. 

 
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, 
                     Joan Manso i Bosoms 
 
 


