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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 22/2013 
 
 

Lloc:  Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dilluns, 16 de desembre de 2013 
Hora d’inici:  18:45 hores 
Hora d’acabament: 19:15 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Miquel Rovira i Comas 
   
 Vicepresidents: • Sra. M. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Juan Bautista Cruz Aznar 
  • Sr. Joan Bernadas i Rosell 
  • Sr. Aleix Busquets i Brullet 
  • Sr. Pep Palos i Sastre 
  • Sr. Marc Grifell i Vera 
   
 Gerent: • Sr. Raül Morales i Vergés 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusen la seva absència: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
 • Sr. Marc Prat i Arrey 
 
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. Inici del procediment d'incautació de la garantia definitiva de les obres del projecte 

d’instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici 
Modest Sayós. 

3. Aprovació de factures i certificacions d’obres. 
4. Mocions d'urgència. 
5. Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
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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 3 de desembre de 2013 sense cap esmena. 
 
 
2. INICI DEL PROCEDIMENT D'INCAUTACIÓ DE LA GARANTI A 
DEFINITIVA DE LES OBRES DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ  D’UNA 
SALA DE CALDERES DE BIOMASSA I LA CORRESPONENT SITJ A A 
L’EDIFICI MODEST SAYÓS 
 
Relació de fets: 
 
1. En data 8 d’abril de 2011, es va subscriure el contracte d’obres del projecte 
d’instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la corresponent sitja a l’edifici Modest 
Sayós, entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA, amb CIF: A46146387, i domicili social al polígon industrial Park, 
carrer del Mig, 37, 08940 Cornellà de Llobregat.  
 
2. En data de 16 de març de 2011, el contractista va dipositar la  pòlissa d'assegurança de 
caució núm. 9400600575000 de  l'empresa asseguradora  MAPFRE CAUCIÓN Y 
CRÉDITO, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEG UROS, 
SA per import de 10.372,11 € (deu mil tres-cents setanta-dos euros amb onze cèntims) en 
concepte de  garantia definitiva del contracte d’obres esmentat, per a respondre de les 
obligacions i resta de despeses que se'n puguin derivar. 
 
3. En data 10 de desembre de 2012 s'emet el certificat final d'obres i l'acta de recepció de 
les obres. Els originals d'aquesta acta són entregats al contractista en data 28 de maig de 
2013 per a la seva signatura. 
 
4. Des d'aquella data no ha estat retornada a aquesta administració l'acta degudament 
signada, i per altra banda el contractista tampoc  ha fet cap objecció sobre el contingut de 
l'acta ni sobre la possessió de les obres. Per tant, es considera que des de la data de 10 de 
desembre de 2012, ha començat a córrer el termini de garantia i el Consell Comarcal del 
Ripollès dóna per rebuda l'obra. 
 
5. D'acord amb el contracte signat i l'oferta presentada pel contractista s'estableix un 
termini de garantia de 3 anys i un manteniment gratuït de 5 anys a comptar des del dia 10 
de desembre de 2012. 
 
6. En data 4 de novembre de 2013, el tècnic director de l'obra ha emès un informe en el 
qual es detecten defectes de manteniment i conclou que per tal de garantir el 
funcionament de la caldera s'ha de canviar amb caràcter immediat el servomotor de la 
vàlvula 3, que està avariat i efectuar el manteniment de la caldera. El manteniment de 
l'obra és una obligació imputable a l'empresa COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, SA, que es constata que no es porta a terme.  
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7. D'acord amb els pressupostos que consten a l'expedient, la subsanació de les 
mancances detectades té el cost provisional següent. 
 

• Subministrament de servomotor: 602,42 €, més 126,51 € corresponent al 21% d’ 
IVA, resultant un import total de 728,93 € IVA inclòs. 

 
• Contracte de manteniment anual de la caldera: 973,00 €, més 204,33 € 

corresponent al 21% d’ IVA, resultant un import total de 1.177,33 € IVA inclòs, 
per 5 anys de manteniment gratuït als quals el contractista està obligat, resulta un 
import de 5.886,65 € IVA inclòs. (que podrà variar en funció de l'IPC) 

 
Resultant, a data d'avui,  un import total provisional de 6.615,58 € (SIS MIL SIS-
CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS), IVA  inclòs. No 
obstant això, esdevé impossible determinar les possibles reparacions i/o problemes de 
funcionament que pugui patir la instal· lació durant els períodes de garantia i el cost que 
això comportarà. 
 
8. El manteniment de la caldera no només és una obligació contractual, sinó que és 
imprescindible per garantir el bon funcionament de l'obra. No es pot oblidar que la 
caldera dóna servei a l’edifici Modest Sayós on s'hi ubiquen activitats docents que tenen 
el caràcter de serveis públics. 
 
9. Atès que pràcticament ha transcorregut un any sense que el contractista es fes càrrec 
del manteniment de l'obra i les nombroses ocasions en què aquesta corporació ha intentat 
contactar amb el contractista de manera infructuosa, esdevé necessari procedir a 
l’execució de la garantia definitiva constituïda, mitjançant pòlissa d'assegurança de 
caució, per COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, contractista, adjudicatari 
del contracte d’obres del projecte d’instal· lació d’una sala de calderes de biomassa i la 
corresponent sitja a l’edifici Modest Sayós, per un import total de 10.372,11 € (DEU 
MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS).   
 
10. Caldrà amb posterioritat iniciar els tràmits per a procedir a l'adjudicació del 
subministrament del servomotor i del manteniment de la caldera. 
 
Fonaments de dret. 
 
I.  De conformitat amb allò que disposa l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera del 
Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), els contractes administratius adjudicats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del mateix text normatiu, es regiran, pel que fa als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva duració i règim de pròrrogues, per la 
normativa anterior. En el cas que ens ocupa resulta d'aplicació la Llei 30/2007, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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II.  L'article 218.3 de la LCSP estableix que el termini de garantia s'haurà de fixar en el 
plec de condicions i no podrà ser inferior a un any. En el cas que ens ocupa el contractista 
es va obligar en la seva oferta  a atorgar un termini de garantia de 3 anys i un 
manteniment gratuït de 5 anys, sent l'ampliació de la garantia un criteri decisiu per a 
l'adjudicació del contracte. 
 
III.  L'article 167 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)  
s'estableix el següent: 
 

1. Durant el termini de garantia el contractista cuidarà de la conservació i policia de 
les obres d'acord amb allò previst als plecs i a les instruccions que doni el director de 
l'obra. 
 
2. Si descuidés la conservació i donés lloc a que perillés l'obra s'executaria per 
l'administració i a càrrec del contractista els treballs necessaris per evitar el dany. 

 
IV.  De conformitat a l'article 88.b) de la LCSP, la garantia definitiva respon de l'execució 
correcta de les prestacions establertes en el contracte, de les despeses originades a 
l'administració per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions, i 
dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l'execució del contracte o pel 
seu incompliment quan no escaigui resoldre'l.  
 
En el cas que ens ocupa no es pot produir la resolució del contracte atès que aquest ha 
finalitzat en quant a la seva execució, en canvi persisteixen les obligacions del 
contractista de fer-se càrrec de la subsanació de les carències detectades fins que no 
finalitzi el termini de garantia establert en el contracte de conformitat amb la seva oferta 
que correspon al dia 10-12-2015 pel que fa al termini de garantia, i al dia 10-12-2017 per 
al manteniment gratuït.  
 
V. D'acord amb allò que disposen els articles 79  i 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, s'ha d'atorgar un termini d'audiència, de 10 dies hàbils, al contractista 
i a l'entitat asseguradora, per a realitzar al· legacions i presentar els documents que estimin 
oportuns. 
 
VI.  L'òrgan competent de contractació és el Consell de Govern per delegació de la 
Presidència en virtut del decret de 12 de gener de 2012, i publicat al BOP de Girona 
número 20 de 30-01-2012. 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer. INICIAR el procediment per a la incautació total de la garantia definitiva 
corresponent al contracte d’obres del projecte d’instal· lació d’una sala de calderes de 
biomassa i la corresponent sitja a l’edifici Modest Sayós, per un import de 10.372,11 € 
(DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNT IMS),  
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necessària per garantir la conservació de les obres i el correcte funcionament de la caldera 
durant els períodes de garantia, amb el benentès que, un cop transcorreguts els períodes 
de garantia es procedirà al retorn de la quantitat no disposada. 
 
Segon. ATORGAR a l’empresa  COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA  un 
període de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
per formular les al· legacions que estimi pertinents. 
 
Tercer. ATORGAR a l'empresa asseguradora  MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA,  amb CIF: 
A28761591, un termini d'audiència de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord, per formular les al· legacions que estimi pertinents. 
 
Quart. REQUERIR a l'empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, que 
amb caràcter immediat i en un termini no superior als 5 dies hàbils, presenti a la 
Secretaria del  Consell Comarcal del Ripollès, l'original de l'acta de recepció degudament 
signada i segellada. 
 
Cinquè. COMUNICAR aquest acord a la Intervenció a l'efecte corresponent. 
 
 
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: 
 
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) 

CREU ROJA TEC L-19, mes d'octubre O 1.982,44 



 6 

Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-10, mes de novembre O 2.681,63 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-11, mes de novembre O 6.629,10 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-13, mes de novembre O 2.110,29 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-14, mes de novembre O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-15, mes de novembre O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-16, mes de novembre O 2.835,57 

TRANSPORTS MIR, 
SA 

TEC L-18, mes de novembre O 2.298,71 

FUNDACIÓ 
TELEVALL 

Manteniment sistemes 
informàtics, mes de novembre 

O 3.171,20 

LIMPIEZAS DEYSE, 
SL 

Servei de neteja CCR, mes de 
novembre 

O 2.212,99 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA– 

TEC L-1, mes de novembre O 1.836,46 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA– 

TEC L-2, mes de novembre O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-3, mes de novembre O 3.554,43 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-5, mes de novembre O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-7, mes de novembre O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-8, mes de novembre O 4.295,36 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, 
SA –TEISA 

TEC L-9, mes de novembre O 3.758,55 

JORDI COMA 
MARCÉ 

TEC L-17, mes de novembre O 3.160,14 

 
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 


