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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 19/2013 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 4 de novembre de 2013 
Hora d’inici:  19:00 hores 
Hora d’acabament: 19:20 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
  • Sr. Marc Prat i Arrey 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
 • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
 • Sr. Pep Palos i Sastre 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Adjudicació del procediment negociat amb un únic oferent del contracte de concessió 

de gestió del servei públic del transport a la demanda en reforç de la línia regular 
Setcases-Camprodon-Ripoll-Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon. 

3. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
4. Mocions d'urgència. 
5. Precs i preguntes. 
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària del 
dia 21 d'octubre de 2013 sense cap esmena. 
 
 
2. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB UN ÚNIC  
OFERENT DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DEL TRANSPORT A LA DEMANDA EN REFORÇ DE LA L ÍNIA 
REGULAR SETCASES-CAMPRODON-RIPOLL-CAMPDEVÀNOL, EN E L 
TRAM RIPOLL-CAMPRODON 
 
Vist l’expedient de contractació tramitat de forma ordinària mitjançant procediment 
negociat amb un únic oferent del contracte de concessió de gestió del servei públic de 
transport a la demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-
Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon, amb pressupost de licitació de 88,50 € per 
expedició de preu base, més 8,85 € corresponent al 10% d’IVA resultant un import per 
expedició de 97,35 €, IVA inclòs (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS IVA INCLÒS) . Considerant una previsió de 300 viatges any, resulta un 
import màxim de 26.550,00 €, més 2.655,00 € corresponents al 10% d’IVA, resulta un 
import total de 29.205,00 € (VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS CINC EUROS) IVA 
inclòs, el qual va ser aprovat per acord de Consell de Govern de data 21 d'octubre de 
2013; 
 
Atès que la Mesa de contractació en sessió de 29 d’octubre de 2013, va considerar que 
l’oferta presentada s’ajusta al preu màxim establert pel Consell Comarcal i es proposa 
l’adjudicació a favor de l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA 
(TEISA); 
 
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, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20 de 30-01-
2012, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. ADJUDICAR el procediment negociat amb únic oferent del contracte de 
concessió de gestió del servei públic de transport a la demanda en reforç de la línia 
regular Setcases-Camprodon-Ripoll-Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon, de 
conformitat  amb la proposta de la Mesa de contractació de 29 d’octubre de 2013, a 
l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA), pel preu de 
88,50 € per expedició de preu base, més 8,85 € corresponent al 10% d’IVA resultant un 
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import per expedició de 97,35 €, IVA inclòs (NORANTA-SET EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS IVA INCLÒS) . Considerant una previsió de 300 viatges 
any, resulta un import màxim de 26.550,00 €, més 2.655,00 € corresponents al 10% 
d’IVA, resulta un import total de 29.205,00 € (VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS CINC 
EUROS) 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 2013.3.441.22799.15 del pressupost 
de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i Tresoreria, així com a la responsable 
de l’Àrea d’Ensenyament. 
 
Tercer. COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte. 
 
Quart. PUBLICAR l’adjudicació i la formalització del contracte mitjançant anunci al 
Perfil del contractant de la web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ripolles.cat. 
 
Cinquè. RETORNAR a l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA 
(TEISA), la garantia definitiva del contracte de concessió de gestió del servei públic de 
transport a la demanda en reforç de la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll-
Campdevànol, en el tram Ripoll-Camprodon, formalitzat en data 2 de novembre de 2011. 
 
Sisè. COMUNICAR aquesta resolució a l’empresa TRANSPORTS ELÈCTRICS 
INTERURBANS, SA (TEISA), fent constar que contra aquest acord podran presentar 
recurs de reposició davant la Presidència del Consell Comarcal del Ripollès en el termini 
d’un mes comptat des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, o bé recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptats 
des de l’endemà de la recepció. 
 
 
3. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
3.1. APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la proposta d’aprovació de la relació de despeses, i atès que han estat degudament 
conformades pels responsables de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la 
Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 19 de juliol de 
2011 (BOP núm. 144 de 29-07-2011), conjuntament amb el Decret de Presidència de data 
12 de gener de 2012 (BOP núm. 20 de 30-01-2012), va delegar al Consell de Govern la 
competència per autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que esdevinguin de 
contractacions d’import superior a 50.000 euros, IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern per unanimitat acorda: 
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Primer. Autoritzar, disposar i/o reconèixer les despeses que es detallen tot seguit, amb 
càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de setembre 

ADO 2.744,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de setembre 

ADO 599,95 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Setcases-Campdevànol, mes de 
setembre 

ADO 1.114,92 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Setcases-Campdevànol, mes de juny 

ADO 1.022,01 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport Reforç a la demanda línia 
Setcases-Campdevànol, mes de juny 

ADO 557,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Regularització Transport Reforç a la 
demanda línia Setcases-Campdevànol  

ADO 295,39 

SERHS FOOD ÀREA, SL 
Part fixa menjador escolar, mes de 
setembre 

ADO 20.672,97 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 02-
10-13 

ADO 1.507,28 

DISTILLER, SA 
Tractament i transport lixiviats 07-
10-13 

ADO 1.354,82 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS  
CC OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, mes de 
setembre 

ADO 37.547,45 

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

JORDI COMA MARCÉ TEC L-17, mes de setembre O 3.160,14 

MARIA ROURA 
TALLANT 

TEC L-6, execució de contracte O 1.483,76 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
4. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
         El president 
 
 
 
         Miquel Rovira i Comas 


