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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 05/2017 

 
 

Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 18 de juliol de 2017 
Hora d’inici: 20.02 hores 
Hora d’acabament: 20.40 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents:  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 
   Sr. Dolors Cambras i Saqués 
   Sr. Enric Gràcia i Barba 

 Sr. Miquel Rovira i Comas 
   Sr. Jordi Batchelli i Aulinas 
   Sr. Sergi Albrich i Viñas 
   Sr. Roger Bosch i Capdevila 
   Sr. Joan Dordas i Riu 
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 
   Sr. Santiago Llagostera i Güell 
   
 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora:  Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 

 
 

Excusen la seva assistència: senyor Josep Tremps i Bosch 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 

      Presidència 
 

2. Despatx oficial. 
2.1 Recull d’actes i reunions de Presidència. 
2.2 Recull d’actes i reunions de Vicepresidència quarta. 
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3. Presa de possessió del nou conseller de la CUP-PA, senyor Santiago Llagostera Güell. 
 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 
 
4. Donar compte de l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió de data 4.7.17 

d’adjudicació del procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. 

5. Proposta d’atorgament de subvenció nominal a l’Agrupament de Persones Sordes del 
Ripollès. 

6. Proposta d’acord d’alienació de les accions del Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
S.A. 

Control de l’Acció de Govern 
 
  7.    Donar compte dels decrets de Presidència. 
  8.    Donar compte de les resolucions de Gerència. 
  9.    Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions  
         celebrades entre els dies 2 de maig i al 20 de juny de 2017.  
10.    Mocions d’urgència.  

10.1. Proposta d’aprovació d’un increment retributiu de l’1% del personal de la 
corporació d’acord amb el que estableix la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2017. 
10.2. Acceptació de la renúncia de la consellera del PSC-CP senyora Anna   Belén 
Avilés Ramos. 

            10.3. Acceptació de la renúncia del conseller d’ERC-AM senyor Jordi Batchelli 
    Aulinas 
11.    Precs i preguntes. 
 
 
El president dóna la benvinguda als assistents i obre la sessió per tractar els punts de 
l'ordre del dia. 
 
 
1.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

 
Per unanimitat dels membres assistents, s’aproven les propostes d’acta de les sessions del Ple 
celebrades en dates 16 de maig de 2017 i  20 de juny de 2017. 
 
 
2. DESPATX OFICIAL 

2.1 RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA PRESIDÈNCIA 

 
08/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el president de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya, Enric Ticó; el cap de Planejament de la mateixa 
empresa, Miquel Àngel Dombriz; i amb el president de l’Associació 
Transpirinenca, Joan Vilalta; per tractar qüestions relacionades amb el projecte 
turístic Epiremed. 

 
08/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la Comissió assessora del 

Ripollès, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
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09/05/2017 Al departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya, reunió amb el senyor Joaquim Ferrer, secretari 
general de Governs locals; l’Il·lustríssim Senyor alcalde d’Ogassa, Josep 
Tremps; i el gerent del Consell Comarcal del Ripollès, Jordi Moner. 

 
12/05/2017 A Manlleu, signatura del conveni del Servei de productes de suport i teràpia 

ocupacional d’Osona, Garrotxa i Ripollès, amb l’Il·lustríssim Senyor Àlex 
Garrido, alcalde; l’Il·lustríssim Senyor Joan Roca, president del Consell 
Comarcal d’Osona; l’Il·lustríssim Senyor Joan Espona, president del Consell 
Comarcal de la Garrotxa; i l’Honorable Senyora Dolors Bassa, consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies; entre altres autoritats. 

 
14/05/2017 A Camprodon, participació a l’acte de lliurament dels premis del Trial GP 

Spain, juntament amb l’Il·lustríssim Senyor Xavier Sala, alcalde de 
Camprodon. 

 
14/05/2017 A Ripoll, assistència a la ballada de la dansa dels Clavells, dins dels actes de la 

festa major de la població, juntament amb l’Il·lustríssim Senyor Jordi Munell, 
alcalde. 

 
16/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, recepció del senyor Marc Parareda, 

president de l’associació TALCOMSOM, i del senyor Marc Arumí, secretari 
de la mateixa entitat, amb motiu de la penjada, per primera vegada, de la 
bandera de l’arc de Sant Martí al balcó institucional. 

 
23/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els regidors de la comarca amb 

competències d’Ensenyament per tractar qüestions relacionades amb l’Escola 
comarcal de música del Ripollès. 

 
26/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la reunió de la junta del 

consorci Servei de recaptació Cerdanya Ripollès. 
 
27/05/2017 A Campdevànol, assistència a la reunió i dinar de germanor de les entitats 

comarcals relacionades amb el sector sanitari.  
 
30/05/2017 A Barcelona, reunió amb la senyor Marta Subirà, directora general de Medi 

ambient de la Generalitat de Catalunya, per tractar qüestions relacionades amb 
l’abocador clausurat R3. 

 
31/05/2017 A Camprodon, reunió amb l’Il·lustríssim Senyor Xavier sala, alcalde de la 

població, per tractar afers d’actualitat política. 
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06/06/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el vicepresident Josep Coma i la 

senyor Montserrat Tallant, directora del Servei Educatiu del Ripollès, per fer 
balanç dels punts de col·laboració entre les dues institucions al llarg del curs 
escolar. 

 
09/06/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb les tècniques de Joventut  i la 

senyor Agnès Fàbregas, coordinadora dels serveis territorials de Joventut de 
Girona. 

 
10/06/2017 A Ribes de Freser, assistència a l’acte d’inauguració del monument del Dret a 

decidir i a l'acte de suport a les persones investigades, encausades i 
condemnades per haver-lo exercit. 

 
13/06/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la senyor Núria Pau, esquiadora, 

per tractar els seus reptes esportius. 
 
14/06/2017 A Ribes de Freser, assistència a la reunió del consell plenari del Consorci 

d’espais d’interès natural del Ripollès. 
 
16/06/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a l’acte de lliurament dels 

premis de fotografia Ensems, organitzats pel Consorci de Benestar Social del 
Ripollès. 

 
16/06/2017 A l’ajuntament de Sant Pau de Segúries, participació a l’acte de presentació del 

tram de la Via ciclista del Ter entre la Colònia Llaudet (Sant Joan de les 
Abadesses) i Sant Pau de Segúries, amb la presència de l’Il·lustríssima Senyora 
Dolors Cambras, alcaldessa de Sant Pau de Segúries; del senyor Ricard Font, 
director general de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya; de l’Il·lustríssim 
Senyor Ramon Roqué, alcalde de Sant Joan de les Abadesses; de l’Il·lustríssim 
Senyor Amadeu Rossell, alcalde de Llanars; de l’Il·lustríssima Senyora Mònica 
Bonsoms, alcaldessa de Vilallonga de Ter; i de l’Il·lustríssim Senyor Xavier 
Sala, alcalde de Camprodon. 

 
23/06/2017 Al coll d’Ares, assistència als actes de rebuda de la flama del Canigó, amb la 

presència de l’Il·lustríssim Senyor Josep Coma, alcalde de Molló. 
 
29/06/2017 A Núria, participació a la primera Diada de la gent gran del Ripollès, 

organitzada pel Consell Comarcal del Ripollès. 
 
06/07/2017 A la seu de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, reunió amb el senyor 

Gerard Soler, director tècnic. 
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08/07/2017 A Setcases, participació a l’acte d’inauguració de la caldera de biomassa i 
xarxa de calor urbana, amb presència de l’Il·lustríssim Senyor Carlos 
Fernández, alcalde de la població. 

 
11/07/2017 Al Consell Comarcal d’Osona, reunió amb l’Il·lustríssim Senyor Joan Roca, 

president de la institució, per tractar qüestions relacionades amb l’abocador 
d’Orís. 

 
11/07/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els alcaldes de Camprodon, 

Llanars, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i 
Vilallonga de Ter per tractar el procés de desplegament de la fibra òptica pels 
seus municipis. 

 
12/07/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb l’Il·lustríssim Senyor Xavier 

Sala, alcalde de Camprodon, per tractar qüestions relacionades amb el servei de 
recollida de residus urbans. 

 
13/07/2017 A Caldes de Malavella, assistència a la trobada de presidents de consells 

comarcals de les comarques de Girona, organitzat per l’Associació catalana de 
municipis. 

 
El ple en queda assabentat. 
 
 
2.2. RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA 
 
09/05/2017   A l’Ajuntament de Ribes de Freser, reunió amb l’Il·lustríssim Senyor Marc Prat, 

alcalde, i tècnics municipals per tal d’acordar l’inici de les actuacions al 
municipi previstes al Pla de foment territorial del turisme. 

 
16/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, recepció del senyor Marc Parareda, 

president de l’associació TALCOMSOM, i del senyor Marc Arumí, secretari 
de la mateixa entitat, amb motiu de la penjada, per primera vegada, de la 
bandera de l’arc de Sant Martí al balcó institucional. 

 
23/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els regidors de la comarca amb 

competències d’Ensenyament per tractar qüestions relacionades amb l’Escola 
comarcal de música del Ripollès. 

 
25/05/2017 A l’institut Abat Oliba de Ripoll, participació a l’acte de graduació dels 

estudiants de batxillerat i cicles formatius. 
 
26/05/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la reunió de la junta del 

consorci Servei de recaptació Cerdanya Ripollès. 
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06/06/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, atenció de la visita dels alumnes de quart 
d’educació primària de l’Escola Vedruna de Ripoll. 

 
06/06/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió de la comissió de seguiment de la 

gestió de l’Escola comarcal de música del Ripollès. 
 
06/06/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb l’Il·lustríssim Senyor president, 

Joan Manso, i la senyor Montserrat Tallant, directora del Servei educatiu del 
Ripollès, per fer balanç dels punts de col·laboració entre les dues institucions al 
llarg del curs escolar. 

 
07/06/2017 A Vic, participació a la reunió de l’associació Rutes del romànic. 
 
10/06/2017 A Ribes de Freser, assistència a l’acte d’inauguració del monument del Dret a 

decidir i a l'acte de suport a les persones investigades, encausades i 
condemnades per haver-lo exercit. 

 
14/06/2017 A Ribes de Freser, assistència a la reunió del Fòrum de la carta europea del 

turisme sostenible del Ripollès. 
 
21/06/2017 A Camprodon, assistència a l’acte de lectura del pregó de la festa major de la 

població, amb la presència de l’Il·lustríssim Senyor Xavier Sala, alcalde de 
Camprodon. 

 

23/06/2017 Al coll d’Ares, assistència als actes de rebuda de la flama del Canigó. 

 
26/06/2017 A la delegació del govern a Girona, assistència a la sessió divulgativa sobre el 

projecte de llei de territori del Parlament de Catalunya. 
 
27/06/2017 A les instal·lacions de Corisa Media Grup, assistència a una entrevista del 

programa Magazín, per tractar la situació actual del Refugi d’animals del 
Ripollès. 

 

29/06/2017 A Núria, participació a la primera Diada de la gent gran del Ripollès, 
organitzada pel Consell Comarcal del Ripollès. 

 

4/07/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb l’equip directiu de l’Escola 
comarcal de música del Ripollès. 

 

07/07/2017 A Molló, reunió del comitè d’enllaç de l’agermanament entre el Ripollès i el 
Conflent, amb la presència de la senyora Sandra Porcel, cap de l’àrea de 
Cooperació municipal del Consell Comarcal del Ripollès; el senyor Bernard 
Loupien, president de la comissió d'Afers transfronterers de la Comunitat de 
Comunes del Conflent; el senyor Lluís Vila, alcalde de Pi de Conflent; la 
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senyora Cantareil Nicole, regidora de l’ajuntament de Vilafranca de Conflent; i 
la senyora Aurélie Martí, tècnica de Cooperació transfronterera del Consell 
Departamental dels Pirineus Orientals. 

 
El ple en queda assabentat. 
 
 
3. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER  
 
El senyor Santiago Llagostera i Güell ha presentat la Declaració d’activitats i causes de 
possible incompatibilitat, així com la Declaració de béns patrimonials. Un cop rebuda en data 
5 de juliol de 2017 la credencial de nomenament de conseller comarcal per la Candidatura 
d’Unitat Popular-Poble Actiu, expedida per la Junta Electoral Central a favor del senyor 
Santiago Llagostera i Güell de la llista de candidats presentada per aquell partit a les eleccions 
del dia 24 de maig de 2015 en substitució, per renúncia, de la senyora Mariona Baraldés i 
Cabarrocas i del senyor Joan Solà i Galcerán, el senyor Santiago Llagostera i Güell pot 
procedir al jurament o promesa del seu càrrec. 
 
El senyor Santiago Llagostera i Güell promet complir fidelment les obligacions del càrrec de 
conseller comarcal del Consell Comarcal del Ripollès i guardar i fer guardar les lleis i normes 
fonamentals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Seguidament, un cop efectuada la promesa del seu càrrec, el senyor Santiago Llagostera i 
Güell pren possessió del seu escó de conseller comarcal del Consell Comarcal del Ripollès i 
s’incorpora a la sessió. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PEL CONSELL DE GOVERN EN LA 
SESSIÓ DE DATA 4.7.17 D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT, 
HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS 
GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS, EXCEPTE EL MUNICIPI DE CAMPRODON 
 
Es dóna compte de l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió de data 4 de juliol de 
2017, d’adjudicació del procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats  dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i requeriment de 
documentació, que es transcriu a continuació: 
 
“6.21. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT, 
HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL 
TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS 
DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL MUNICIPI DE 
CAMPRODON 
 
 
Antecedents de fet: 
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1.- El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida i transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca, per delegació efectuada 
pels ajuntaments. L’única excepció és l’Ajuntament de Camprodon que, per acord 
adoptat pel seu plenari en data 2 de setembre de 2016, va revocar la delegació 
d’aquesta competència. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 13 de setembre de 2016, va aprovar 
la tramitació de l’expedient de contractació per procediment obert, harmonitzat, amb 
diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de recollida i el 
transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, 
excepte el municipi de Camprodon, així com el plec de clàusules econòmiques 
administratives i tècniques, i l’aprovació de la corresponent despesa. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 14 de setembre de 2016 va 
dictaminar favorablement la mateixa proposta, de la qual se’n va donar compte de 
manera expressa al plenari comarcal, en la seva sessió de data 20 de setembre de 
2016. 
 
El corresponent anunci es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea de data 1 
d’octubre de 2016, al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 244, de data 8 d’octubre de 
2016 i al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 199, de data 18 d’octubre de 
2016. 
 
En data 24 d’octubre de 2016 es va dictar el Decret de Presidència pel qual es 
rectificaven les errades materials detectades en l’Annex 5 del Plec de clàusules 
econòmiques administratives i se n’ordenava la publicació rectificada. Aquest Decret 
va ser ratificat per acord del Consell de Govern de data 2 de novembre de 2016. 
 
L’esmena es va publicar al Diari oficial de la Unió Europea de data 2 de novembre 
de 2016 i al perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
La presentació d’ofertes finalitzava el dia 7 de novembre de 2016. Atesa la 
presentació d’una oferta mitjançant el servei de correus, es va procedir a l’obertura 
del sobre núm. 1, corresponent a la documentació administrativa, en data 10 de 
novembre de 2016. Van presentar proposició les empreses següents:  
 

1. UTE Sersall 95 SL – Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL 
2. Ampans Medi Ambient, SL 
3. Cespa, SA 
4. Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
5. Geaser, SL 
6. UTE Urbaser,SA – Vigfa Residus SLU. 

 
La Mesa va determinar que la documentació presentada per part de totes les empreses 
era completa i suficient, d’acord amb el Plec regulador del procediment. 
 
En data 14 de novembre de 2016 es va procedir a l'obertura del Sobre 2, proposició 
econòmica i tècnica del procediment d’adjudicació del contracte de referència, en 
sessió pública.  
 
La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
licitació estableix que l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, és el 
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contingut del sobre 2, que la proposició econòmica i tècnica s'ha d'ajustar al model 
que consta com a ANNEX 5 OFERTA ECONÒMICA, MILLORES I VEHICLES 
del plec, i que l'ANNEX 5 s'ha de presentar obligatòriament enquadernat, en un 
document únic i en un format que impossibiliti la substitució de qualsevol de les 
pàgines que l'integren. 
 
L’ANNEX 5 consta de 56 pàgines numerades, essent la portada les pàgines 1 i 2, les 
dades de l’empresa la pàgina 3 i les instruccions per omplir l’oferta econòmica les 
pàgines 5 a 9. Els criteris de valoració de les ofertes presentades s’estableixen en la 
clàusula 16 dels plecs reguladors de la contractació 

 
2.- La clàusula 17.2 estableix que la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que 
consideri necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà 
sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
A la vista de les ofertes admeses i dels plecs aprovats, la interventora, la cap de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en data 30 de 
desembre de 2016, emeten un informe sobre la valoració de les ofertes presentades, 
el qual conclou que cap de les ofertes presentades s’adequa als requeriments dels 
Plecs de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació, per la qual 
cosa esdevé necessari declarar desert el concurs i elevar l’informe a la Mesa de 
contractació i a l’òrgan de contractació, als efectes pertinents.  
 
En sessió pública celebrada a les 9 hores del dia 17 de gener de 2017, a la sala de 
Plens de la corporació, a la qual han estat convidades totes les empreses licitadores, 
s’ha procedit a llegir els apartats 3 i 4 d’aquest informe i s’ha atorgat als assistents el 
dret a formular les preguntes que consideressin adients sobre el contingut de 
l’informe, sense que cap d’elles fes ús d’aquesta facultat. 
 
La Mesa de contractació, en sessió de data 17 de gener de 2017, ha acceptat  el 
contingut d’aquest informe tècnic. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de gener de 2017, va declarar 
desert aquest procediment, pels motius que s’exposaven en l’informe emès per la 
interventora, la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la secretària de la 
corporació, en data 30 de desembre de 2016. Aquest acord es va notificar a totes les 
empreses que havien pres part en el procediment de contractació. 
 
 
3. Contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en data 17 de gener de 2017, 
l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas S.A. (FCC), va presentar en data 1 
de febrer de 2017 -RE 269-, escrit anunciant la interposició de recurs especial de 
contractació, les empreses Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU ho van fer en data 6 de 
febrer de 2017 –RE 357-, les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L i 
Sersall 95, S.L. el van presentar en data 7 de febrer de 2017 -RE al Consell Comarcal 
510- i l’empresa Compañía espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. 
(CESPA), ho va fer en data 7 de febrer de 2017 -RE 370-. 
 
Amb posterioritat, aquestes quatre empreses van interposar els respectius recursos 
especials en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del 
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Sector Públic, que van donar lloc als expedients N-2017-021 (interposat per Fomento 
de Construcciones i Contratas S.A. (FCC), N-2017-022 (interposat per les empreses 
Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU), N-2017-024 (interposat per les empreses 
Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L i Sersall 95, S.L.) i el N-2017-029 
(interposat per l’empresa Compañía espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. 
(CESPA). 
 
Les empreses Ampans Medi Ambient SL i Geaser SL no van interposar recurs 
especial en matèria de contractació, ni cap altre recurs, amb la qual cosa l’exclusió 
acordada mitjançant acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 17 de 
gener de 2017, ha esdevingut ferma i definitiva. 
 
 
4.- En data 27 d’abril de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar 
la Resolució 76/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU, contra l’acord que declarava 
deserta la licitació del servei de recollida i transport dels residus municipals de la 
comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia la suspensió del 
procediment de contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que 
restaven pendents de resolució altres recursos especials interposats en relació amb el 
mateix expedient. 
 
En data 8 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 79/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. (FCC), contra l’acord 
que declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia 
la suspensió del procediment de contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, 
en tant que restaven pendents de resolució altres recursos especials interposats en 
relació amb el mateix expedient. 
 
En data 9 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 80/2017, pel qual desestimava el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i 
Sersall 95, SL, contra l’acord que declarava deserta la licitació del servei de recollida 
i transport dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de 
Camprodon i mantenia la suspensió del procediment de contractació, acordada en 
data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven pendents de resolució altres recursos 
especials interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 11 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 82/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, 
contra l’acord que declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport 
dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de 
Camprodon i aixecava la suspensió del procediment de contractació acordada pel 
Tribunal en data 15 de febrer de 2017. 
 
Totes aquestes 4 resolucions van ser notificades al Consell Comarcal del Ripollès en 
data 19 de maig de 2017. 
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5. En data 5 de juny de 2017, la secretària de la corporació ha emès un informe sobre 
els efectes de les Resolucions dictades pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic en els quatre recursos especials en matèria de contractació interposats i els 
seus efectes. 
 
En data 6 de juny de 2017, s’ha emès un informe tècnic, del qual se n’ha donat 
compte a la Mesa de contractació reunida en la mateix data, i que té el contingut 
literal següent: 
 

“ANTECEDENTS: 
1.1.El Consell de Govern, en la seva sessió de data 17 de gener de 2017, va declarar 
desert el procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària, del servei de recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, 
pels motius que s’exposaven en l’informe emès per la interventora, la cap de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat i la secretària de la corporació, en data 30 de desembre 
de 2016. Aquest acord es va notificar a totes les empreses que havien pres part en el 
procediment de contractació. 
 
1.2. Contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en data 17 de gener de 2017, 
l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas S.A. (FCC), va presentar en data 
1 de febrer de 2017 -RE 269-, escrit anunciant la interposició de recurs especial de 
contractació, les empreses Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU ho van fer en data 6 de 
febrer de 2017 -RE 357-, les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L i 
Sersall 95, S.L. el van presentar en data 7 de febrer de 2017 -RE al Consell 
Comarcal 510- i l’empresa Compañía espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, 
S.A. (CESPA), ho va fer en data 7 de febrer de 2017 -RE 370-. 
 
Amb posterioritat, aquestes quatre empreses van interposar els respectius recursos 
especials en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, que van donar lloc als expedients N-2017-021 (interposat per 
Fomento de Construcciones i Contratas S.A. (FCC), N-2017-022 (interposat per les 
empreses Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU), N-2017-024 (interposat per les 
empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila S.L i Sersall 95, S.L.) i el N-2017-
029 (interposat per l’empresa Compañía Espanyola de Servicios Públicos Auxiliares, 
S.A. (CESPA). 
 
1.3. Les empreses Ampans Medi Ambient SL i Geaser SL no van interposar recurs 
especial en matèria de contractació, ni cap altre recurs, amb la qual cosa l’exclusió 
acordada mitjançant acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de 17 de 
gener de 2017, ha esdevingut ferma i definitiva. 
 
1.4. En data 27 d’abril de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va 
dictar la Resolució 76/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per Urbaser S.A. i Vigfa Residus SLU, contra l’acord que 
declarava deserta la licitació del servei de recollida i transport dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i mantenia 
la suspensió del procediment de contractació, acordada en data 15 de febrer de 
2017, en tant que restaven pendents de resolució altres recursos especials 
interposats en relació amb el mateix expedient . 
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En data 8 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 79/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. (FCC), contra el mateix 
acord i mantenia la suspensió del procediment de contractació, acordada en data 15 
de febrer de 2017, en tant que restaven pendents de resolució altres recursos 
especials interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 9 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 80/2017, pel qual desestimava el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per les empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i 
Sersall 95, SL, contra el mateix acord i mantenia la suspensió del procediment de 
contractació, acordada en data 15 de febrer de 2017, en tant que restaven pendents 
de resolució altres recursos especials interposats en relació amb el mateix expedient. 
 
En data 11 de maig de 2017, el Tribunal de Contractes del Sector Públic va dictar la 
Resolució 82/2017, pel qual estimava el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, 
contra el mateix i aixecava la suspensió del procediment de contractació acordada 
pel Tribunal en data 15 de febrer de 2017. 
 
Totes aquestes 4 resolucions van ser notificades al Consell Comarcal del Ripollès en 
data 19 de maig de 2017. 
 
1.5. En data 5 de juny de 2017, la Secretària accidental de la corporació ha emès un 
informe sobre els efectes jurídics de les Resolucions dictades pel Tribunal de 
contractes del Sector Públic i sobre el procediment a seguir. 
 
De conformitat amb el contingut d’aquest informe, l’exclusió de les empreses 
Ampans Medi Ambient SL i Geaser SL, d’aquest procediment contractual, ha 
esdevingut ferma en via administrativa i definitiva, en no haver interposat recurs 
especial en matèria de contractació, ni cap altre recurs, contra l’acord adoptat pel 
Consell de Govern en la seva sessió de 17 de gener de 2017. 
 
Les Resolucions dictades pel Tribunal de Contractes del Sector Públic en els quatre 
recursos especials en matèria de contractació interposats contra l’acord del Consell 
de Govern de 17 de gener de 2017, pel qual es declarava desert el recurs, són 
directament executives. 
 

- La Resolució 80/2017 dictada en data 9 de maig de 2017, pel Tribunal de 
Contractes del Sector Públic, pel qual desestimava el recurs especial en 
matèria de contractació interposat conjuntament per les empreses 
Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, comporta la 
confirmació de l’adequació a Dret de l’exclusió de la seva oferta, presentada 
en aquest procediment contractual.  

- Les Resolucions del Tribunal de Contractes del Sector Públic, núm. 76/2017, 
de data 27 d’abril de 2017, núm. 79/2017, de data 8 de maig de 2017 i núm. 
82/2017, de data 11 de maig de 2017, comporten, de conformitat amb la 
normativa a la qual es fa referència en aquest informe, les conseqüències 
següents: 

- a) L’aixecament de la suspensió del procediment de contractació, que havia 
estat acordada pel propi Tribunal en data 15 de febrer de 2017. 
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- b) L’estimació dels recursos interposats per les empreses Urbaser S.A. i Vigfa 
Residus SLU per una banda, Fomento de Construcciones i Contratas, S.A. 
(FCC), per l’altra i CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos 
Auxiliares, S.A, per l’altra. L’estimació d’aquests recursos comporta que 
s’hagi de revocar l’acord impugnat de data 17 de gener de 2017, pel que fa a 
l’exclusió de les ofertes d’aquestes empreses i, per tant, s’han de retrotraure 
les actuacions al moment de la valoració d’aquestes tres ofertes per part de la 
Mesa de contractació i a elevar la seva proposta a consideració de l’òrgan 
competent per aquesta contractació.  

 
1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 

 
Els criteris de valoració establerts als plecs responen al mandat dels municipis 
delegants de prioritzar la rebaixa del preu, així com a la consecució de l’objectiu 
que fixa el propi Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la normativa sectorial 
d’aplicació, de millorar els objectius mínims anuals d’increment de la recollida 
selectiva previstos com a obligació essencial d'aquest contracte (clàusula 2.2). És 
per això que, dels 95 punts totals a assolir, 84 es corresponen a aquestes dues 
prioritats (clàusula 16.1, 16.2 i 16.3). 
 
Els criteris de valoració de les ofertes presentades s’estableixen en la clàusula 16 
dels plecs reguladors de la contractació i són els següents: 
 

16.1. Oferta econòmica: fins a 50 punts 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent fórmula de 
valoració econòmica:  
 

P=50*(b/bmax) 
 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida d'un any i l’oferta del licitador per a 
l'execució del servei en un any.  
“bmax”: diferència entre el preu de sortida d'un any i el de l’oferta més baixa 
presentada per a l'execució del servei en un any.  
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  

 
16.2. Millora dels objectius mínims a assolir en la recollida selectiva: fins a 
30 punts 
 
Els licitadors podran oferir la consecució d'uns objectius superiors als mínims 
establerts en la clàusula 2.2 d'aquests plecs o al capítol I, clàusula 5, del 
PCT.  
 
Aquesta millora s'ha d'oferir per a tots i cadascun dels anys de vigència del 
contracte, inclosa la pròrroga. La millora ha de consistir en increments 
anuals de 0,5 punts, 1 punt o 1,5 punts. El licitador cada any pot optar per 
algun dels tres increments proposats. 
 
Els licitadors poden oferir millores al quadre 1, corresponent a Sant Joan de 
les Abadesses i/o al quadre 2, corresponent a tots els municipis de la 
comarca, excepte Sant Joan de les Abadesses i Camprodon. 
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L'ANNEX 7 dels plecs conté les taules relatives als descomptes que es faran a 
l'adjudicatari en el moment de la facturació, de conformitat amb el que 
estableix la clàusula 30 dels plecs, en el cas de no assolir els objectius que el 
licitador hagi ofert.  
 
Es valorarà la millora dels percentatges de recollida selectiva de Sant Joan 
de les Abadesses fins a un màxim de 3 punts, i la millora dels percentatges de 
recollida selectiva de la comarca menys els municipis de Sant Joan de les 
Abadesses i Camprodon, fins a un màxim de 27 punts. 
 
16.3. Millora de les campanyes ambientals: fins a 4 punts. 
 
Constitueix una obligació contractual fer campanyes de conscienciació i 
sensibilització ambiental adreçades a la ciutadania, d'acord amb allò que 
disposa el PCT en el capítol XVII, clàusula 4. No obstant això, els licitadors 
podran millorar o incrementar l'aportació econòmica per fer campanyes. 
 
Per cada augment de l'1 %  de  les despeses anuals directes d’execució del 
projecte dedicat a fer campanyes de conscienciació i sensibilització ambiental 
adreçades a la ciutadania, es donarà un punt, fins a un màxim de 4 punts. 
 
 
16.4. Millores addicionals respecte a l’objecte del contracte, sense cap cost 
addicional per al Consell Comarcal: fins a 11 punts.  
 
Els licitadors podran presentar les següents millores addicionals (d’acord amb les 
determinacions del PCT):  
 

a. Prestació del servei de gestió dels compostadors de les Llosses, Toses i 
Campelles durant tota la vigència del contracte. S’atorgarà la 
puntuació d‘1 punt.  

 
b. Millores de l'obra civil i equipaments de la planta de transferència -que 

el Consell Comarcal posarà a disposició de l'adjudicatari-, per tal de 
millorar el servei fins a un màxim de 75.000 €, sense l'IVA. L'execució 
d'aquesta obra civil i el subministrament i la instal·lació dels 
equipaments requeriran la prèvia autorització del Consell Comarcal en 
base a l'informe tècnic que s'emeti sobre la proposta de millora 
presentada.  

  S’atorgarà una puntuació de fins a 5 punts.    
  

L'oferta haurà de detallar l'import que s'ofereix i s'haurà de fer la 
descripció  de les obres o instal·lacions en què consisteix aquesta 
millora. 

 
c. Subministrament de fins a 3 caixes tancades amb sostre mòbil per a 

emmagatzematge de residus a la planta de transferència (d’acord amb 
les determinacions del PCT). S’atorgarà una puntuació de fins a 5 
punts.  

 La puntuació es repartirà de la manera següent: 
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 - Si s'ofereixen 3 caixes, s'atorgaran 5 punts 
 - Si s'ofereixen 2 caixes, s'atorgaran 3 punts, 
 - Si s'ofereix 1 caixa, s'atorgarà 1,5 punts. 

 
Per a la valoració d'aquestes millores és indispensable complimentar els 
corresponents apartats de l'ANNEX 5, Oferta econòmica, millores i vehicles, del 
plec. 
 
En cas que l'empresa que resulti adjudicatària del contracte ofereixi les millores 
previstes als apartats b) i c) de la clàusula 16.4, el Consell Comarcal aixecarà la 
corresponent acta de recepció de l'obra i l'equipament ofert, des del punt de vista 
tècnic i econòmic. Si l'acta acredita l'existència de diferències a la baixa a nivell 
econòmic o de qualitat de l'obra i/o equipaments respecte a l'oferta presentada, es 
requerirà l'empresa per esmenar aquestes deficiències fins que es doni total 
compliment a l'oferta.   
 
Atès que l'oferta constitueix una obligació essencial d'aquest contracte, en cas que 
persistís l'incompliment es pot instar el procediment de resolució del contracte. 
 
 

2. VALORACIÓ DE LES OFERTES ADMESES 
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CONCURS DEL SERVEI DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL MUNICIPI DE CAMPRODON, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB 

DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 

EMPRESA 

OFERTES 

OFERTA 
ECONÒMICA     

(iva inclòs) 

OBJECTIUS SELECTIVA 

CAMPANYA 
COMUNICACIÓ 

MILLORA A 
MILLORA 

B                        

MILLORA C    
(NOMBRE DE 

CAIXES) SANT JOAN 

RESTA 
COMARCA 

(menys 
Camprodon) 

EUROS 
PUNTS  MILLORA 

SELECTIVA 
% MILLORA  

SI/NO SERVEI 
COMPOSTADORS 

 EUROS 
NOMBRE DE 

CAIXES 

1 

UTE SERSALL 95 SL -
TRACTAMENTS I 
SERVEIS AMBIENTALS 
VILA SL 

1.347.925,20 6 6 4 SI 75000 3 

2 
AMPANS MEDI 
AMBIENT SL 

1.420.545,25 4 6 2 SI 75000 3 

3 CESPA SA 1.379.228,79 6 6 1 SI 75000 3 

4 
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA 

1.410.781,91 6 6 1 SI 75000 3 

5 GEASER SL 1.537.679,27 6 6 4 SI 75000 3 

6 
UTE URBASER SA - 
VIGFA RESIDUS SLU 

1.349.763,44 6 6 0 SI 75000 3 

PREU DE SORTIDA 1.567.305,43 
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3. CONCLUSIÓ: 
 
En execució de les Resolucions dictades pel Tribunal de Contractes del Sector 
Públic, en els 4 recursos especials en matèria de contractació interposats 
contra l’acord del Consell de Govern de data 17 de gener de 2017, pel qual es 
declarava desert el procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte 
el municipi de Camprodon, a les quals s’ha fet referència en aquest informe, 
s’ha procedit a efectuar la valoració de les tres ofertes admeses, de conformitat 
amb els criteris de valoració que contenen els plecs, amb el resultat següent: 
 

- UTE .Urbaser SA-Vigfa Residus SLU        91 punts 
- CESPA       85,23 punts 
- Fomento de Construcciones y Contratas SA  77,98 punts 

 
Es proposa donar compte d’aquest informe a la Mesa de contractació i, si 
escau, elevar-lo a l’òrgan de contractació competent, per a la seva aprovació. 
 
Ripoll, 6 de juny de 2017//Montserrat Miarons i Serra, interventora//Elisabet 
Muntadas i Castellà, Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat// Marta Arxé i 
Llagostera, Secretària accidental” 
 
El Consell de Govern en la seva sessió de data 6 de juny de 2017 ha acordat  
admetre l'oferta presentada per les empreses Urbaser,SA – Vigfa Residus SLU, 
que s’han compromès a constituir una UTE i requerir-les, en haver estat la 
seva oferta la que ha obtingut una major puntuació, 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 notificació de l’acord, presenti a la 
secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, la documentació requerida i 
que es detalla en el propi acord, tot fent advertiment que, en cas que no es 
doni compliment al requeriment en temps i forma, s’entendrà que han retirat la 
seva oferta. 
 
Aquest acord també revoca el contingut de l’acord adoptat pel Consell de 
Govern de data 17 de gener de 2017, pel que fa a l’exclusió de les ofertes 
presentades per les empreses Urbaser, S.A i Vigfa Residus, SLU, CESPA i 
Fomento de Construcciones i Contratas, S.A., en execució de les Resolucions 
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic núms. 76/2017, de data 27 
d’abril de 2017, 79/2017, de data 8 de maig de 2017 i 82/2017, de data 11 de 
maig de 2017, respectivament i ratifica l’acord adoptat pel Consell de Govern 
en la seva sessió de data 17 de gener de 2017, pel que fa a l’exclusió de les 
empreses Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL i Sersall 95, SL, en 
execució de la Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
núm. 80/2017, de data 9 de maig de 2017. 
 
Aquest acord, del qual se n’ha donat compte de manera expressa al Consell 
d’Alcaldes i al Ple celebrats en data 20 de juny de 2017, ha estat notificat a 
totes les empreses licitadores. 
 



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 

 

Les empreses Urbaser, S.A i Vigfa Residus van ser notificades en data 15 de 
juny de 2017, per tal que presentessin la documentació requerida, la qual cosa 
han fet dins del termini legalment atorgat a l'efecte. 
 
En data 4 de juliol de 2017, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en 
considerar suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat 
proposta d'adjudicació a favor de la UTE URBASER, S.A. i VIGFA RESIDUS 
SLU. 
 
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, (TRLCSP) per a procedir 
a l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- L’article 151 del TRLCSP determina que l’òrgan de contractació 
classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin 
estat declarades desproporcionades o anormals. Per realitzar aquesta 
classificació atendrà als criteris d’adjudicació assenyalats en els plecs o en 
l’anunci, podent sol·licitar a tal efecte tots els informes tècnics que estimi 
pertinents. 
 
L’òrgan de contractació haurà de requerir el licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa a fi que, dins del termini dels 10 dies hàbils 
següents, a comptar a partir del dia següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment per tal que presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social 
o per a què autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa 
l’acreditació d’aquests extrems, disposi efectivament dels mitjans que s’hagués 
compromès a adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 64.2 , i a 
constituir la garantia definitiva que sigui procedent. 
 
En cas que dins el termini assenyalat no es doni efectiu compliment al 
requeriment, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i s’haurà de 
requerir al licitador següent, a fi que aporti la mateixa documentació, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en els cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació. 
 
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, 
simultàniament, es publicarà al perfil del contractant. La notificació haurà de 
contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o 
candidat descartat, interposar, de conformitat amb l’article 40 del mateix text 
legal, recurs degudament fonamentat contra l’adjudicació. La notificació 
s’haurà de fer per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la recepció 
per part del destinatari. 
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Els contractes que formalitzin les administracions públiques s’hauran de 
formalitzar en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les 
condicions de la licitació. De conformitat amb l’article 156.3 del TRLCSP, si el 
contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, com és el 
cas que ens ocupa, la formalització no podrà efectuar-se abans que 
transcorrin 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l’adjudicació 
als licitadors i candidats. 
 
L’òrgan de contractació requerirà l’adjudicatari a fi que formalitzi el 
contracte en un termini no superior a cinc dies, a comptar des del dia 
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut en 
termini al qual s’ha fet referència en el paràgraf anterior i sempre que no s’hagi 
interposat algun recurs que comporti la suspensió de la formalització del 
contracte. Es procedirà de la mateixa manera quan l’òrgan competent per a la 
resolució del recurs  hagués aixecat la suspensió. 
 
Si no es formalitza el contracte en els termini establerts, l’administració podrà 
confiscar la garantia. 
 
El contracte no es podrà executar si no s’ha formalitzat prèviament. 
 
De conformitat amb l’article 154. 1, la formalització del contracte s’haurà de 
publicar en el perfil del contractant. La publicació haurà d’incloure, com a 
mínim, les mateixes dades que s’inclouen en l’anunci de l’adjudicació. La 
publicació del contracte s’haurà de fer en el termini màxim de 48 dies, a 
comptar des de la data de la seva formalització. 
 
La formalització d’aquest contracte, a més, s’haurà de publicar al butlletí 
oficial de la província i, pel fet de tractar-se d’un contracte sotmès a regulació 
harmonitzada, s’haurà de trametre la publicació al Diari oficial de la unió 
Europea i al Butlletí oficial de l’Estat, en el termini màxim de 48 dies. 
 
 
II.- De conformitat amb l’article 40 del TRLCSP, els acords d’adjudicació dels 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, poden ser objecte de recurs 
especial en matèria de contractació, previ a la interposició del recurs contenciós 
administratiu. Aquest recurs té caràcter potestatiu.  
 
El termini per a la interposició d’aquest recurs és de 15 dies hàbils a comptar 
des del següent a aquell en què es remeti la notificació de l’acte impugnat. La 
interposició produirà la suspensió de la tramitació de l’expedient de 
contractació. 
 
La interposició del recurs especial en matèria de contractació requereix l’anunci 
previ, mitjançant escrit especificant l’acte del procediment que serà objecte del 
mateix. Aquest anunci previ s’ha de presentar davant de l’òrgan de contractació 
dins del termini de 15 dies hàbils atorgat per a la interposició del recurs 
especial en matèria de contractació. 
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La presentació de l’escrit d’interposició del recurs s’haurà de fer 
necessàriament en el registre de l’òrgan  de contractació o en el de l’òrgan 
competent per a la resolució del recurs. L’escrit d’interposició haurà de tenir el 
contingut i s’hi hauran d’adjuntar els documents que detalla l’article 44.4 del 
TRLCSP. En l’àmbit de Catalunya l’òrgan competent a l’efecte de la resolució 
dels recursos especials en matèria de contractació és el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 45 del TRLCSP, si l’acte recorregut és el 
d’adjudicació, quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de contractació.  
 
 
III.- Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de 
Govern per delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i 
publicades al BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Consell de Govern, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Adjudicar a la UTE URBASER S.A. i VIGFA RESIDUS SLU, 
anomenada abreujadament UTE Ripollès, el contracte del servei de recollida i 
el transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del 
Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, mitjançant per procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, pel preu 
de 1.227.057,67 €, resultant un import total de 1.349.763,44 €/any (UN MILIÓ 
TRES-CENTS QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES 
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 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 2017.21.1621.22799 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 la formalització del contracte 
s’efectuarà transcorreguts 15 dies hàbils des de la data de la tramesa de  la 
notificació de l’adjudicació als licitadors. 
 
Quart. Notificar aquest acord 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 termini màxim de 48 dies 
a comptar des de la data de la formalització del mateix, en el perfil del 
contractant, al butlletí oficial de la província i, pel fet de tractar-se d’un 
contracte sotmès a regulació harmonitzada, al Diari oficial de la unió Europea i 
al Butlletí oficial de l’Estat. 
 
Sisè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.” 
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El president explica que, en execució dels pronunciaments del Tribunal de Contractes 
del Sector Públic, s’ha procedit a l’adjudicació a l’empresa que, dins de les quatre 
admeses, de conformitat amb les ofertes presentades havia obtingut una major 
puntuació. Aquesta empresa és la UTE URBASER S.A. i VIGFA RESIDUS SLU.  
 
El preu pel qual s’adjudica el contracte és de 1.349.763,44 €/any, que comporta  
un 13,98% de baixa. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
5. PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINAL A 
L’AGRUPAMENT DE PERSONES SORDES DEL RIPOLLÈS 
 

FESOCA, Federació de Persones Sordes de Catalunya, és una entitat no governamental 
sense afany de lucre que des de l’any 1979 representa la comunitat sorda de Catalunya.  
Té com a objectiu la representació i defensa dels drets de les associacions membres i de 
totes les persones sordes en general, per aconseguir la seva plena participació i 
integració en tots els àmbits socials. 

Un dels mitjans més efectius amb el que compten les persones sordes per comunicar-se 
amb la societat en les seves relacions quotidianes, són els Intèrprets de Llengua de 
Signes Catalana (LSC). 

El Departament d’Accessibilitat del FESOCA s’encarrega de l’organització i gestió del 
Servei d’Intèrprets de LSC des de l’any 1990. 

L’APSRipollès, Agrupament de Persones Sordes del Ripollès, és una entitat afiliada al 
FESOCA. 

El Consell Comarcal del Ripollès, està interessat en col·laborar en l’accessibilitat a la 
comunicació de les persones sordes mitjançant el servei prestat pels Intèrprets LSC.  

El Consell Comarcal del Ripollès ha previst, en el seu pressupost 2017, la partida 
11.334.48000, subvencions culturals, que es va suplementar amb 2.500 euros, en 
l’expedient de modificació de crèdits aprovat pel Ple de 16 de maig de 2017. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el 
Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 

Primer.-  Atorgar a l’APSRipollès., l’import de 2.500 euros amb càrrec a la partida 
11.334.48000 del pressupost 2017, en concepte d’ajut amb la finalitat de col·laborar en 
l’accessibilitat a la comunicació de les persones sordes mitjançant el servei prestat pels 
Intèrprets LSC. 

Segon.-  El pagament de l’ajut queda supeditat a la presentació dels comprovants dels 
serveis realitzats durant el segon semestre de 2017, degudament complimentats i 
ordenats per dates amb les factures pertinents.  

Tercer.- Notificar aquest acord al president de l’APSRipollès. 
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Quart.- Comunicar aquest acord a l’àrea de serveis a les persones i a la intervenció. 

El president explica que es va preveure una modificació pressupostària a fi de poder 
atorgar aquesta subvenció a l’Agrupament de Persones Sordes del Ripollès, que té per 
objecte pagar el cost dels serveis dels Intèrprets de Llengua de Signes Catalana (LSC). 
Emplaça a altres administracions a agrupar-se a aquest suport. El suport és a tota la 
comarca. 

El conseller senyor Miquel Rovira explica que l’Ajuntament de Ripoll també hi 
col·laborarà. 

 

6.- PROPOSTA D’ACORD D’ALIENACIÓ DE LES ACCIONS DEL 
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA. 
 
 
El Consell Comarcal del Ripollès és propietari de  120 accions del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona SA que representen un 1,2 % del seu capital 
social.  Consten comptabilitzades a l’actiu del Consell per import de 721,21 
euros.  
 
El valor teòric comptable de les accions del Patronat a 31/12/2016 és de 
7,444118 € per acció.  Aquest valor s’ha certificat per persona acreditada i s’ha 
obtingut dels comptes anuals de l’exercici 2016, degudament auditats. 
 
És voluntat de la Diputació de Girona l’adquisició de les accions del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona SA, que són de titularitat pública i privada. 
 
La Diputació de Girona ostenta la titularitat del 50% de les accions tot i 
finançar el 95% del pressupost anual de l’esmentat patronat. 
 
El Consell Comarcal com Administració Pública i d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 5.2 dels Estatuts del Patronat, ostenta el dret d’adquisició 
preferent. 
 
D’acord amb el que es preveu a l’Ordre ECF/138/2007, article 8, que regula 
l’alienació de valors mobiliaris,  abans de formalitzar l’alienació, caldrà 
sol·licitar informe al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, òrgan que ostenta la tutela financera de les entitats locals. 
 
Vist el dictamen favorable de Comissió Informativa i de Seguiment de la gestió, 
el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar la venda de 120 accions del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona SA de titularitat d’aquest Consell comarcal, per valor de 7.444118 euros 
cadascuna, a favor de la Diputació de Girona, per un total de 893,29 €. 
 
Segon.-Formalitzar en escriptura notarial la compravenda de les accions i 
facultar al President del Consell Comarcal del Ripollès, perquè dicti tots els 



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 

 

acords necessaris per a l’execució d’aquest acord, així com la signatura dels 
documents necessaris. 
 
Aquesta formalització restarà supeditada a l’informe previ favorable del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Renunciar de forma expressa al dret preferent d’adquisició en relació a  
la venda d’accions que realitzin la resta d’accionistes a favor de la Diputació de 
Girona. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona SA. 
 
Cinquè.- Donar trasllat de l’acord a la Intervenció i la Tresoreria del Consell 
comarcal als efectes del seu compliment. 
 
El president explica que això és una conseqüència de l’aplicació de la LRSAL. 
S’ha fixat un preu de venda unitari per tots els accionistes i serà la Diputació de 
Girona qui es quedarà les accions.  
. 
 
7.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
 
Decret de 22.03.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de febrer i aprovar les 

retencions en concepte de Seguretat Social i renda de les persones 
físiques 

Decret de 23.03.17 Revisió de la resolució de la sol·licitud d’ajut de menjador escolar 
per al curs 2016-2017-Fase 2. 

Decret de 28.03.17 Designar el personal d’aquesta corporació que es relaciona per 
formar part com a membre del tribunal de valoració del procés de 
selecció d’una plaça d’agent de policia local de l’Ajuntament de 
Ribes de Freser. 

Decret de 28.03.17 Denegar a l’alumne que es relaciona la sol·licitud d’ajut de menjador 
escolar per al curs 2016-2017 (fase 7) 

Decret de 29.03.17 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-10.000 NX 
(30’) 

Decret de 29.03.17 Atorgament de subvenció a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries 
per a la cooperació cultural en l’aplec comarcal sardanista. 

Decret de 29.03.17 Atorgament a diversos ajuntaments de la comarca de subvencions 
nominatives de concessió directa. 

Decret de 31.03.17 Decret provisional d’admesos i exclosos en el procés de selecció 
d’un/a tècnic/a comarcal de joventut. 

Decret de 03.04.17 Designar el personal d’aquesta corporació que es relaciona per 
formar part com a membre del tribunal de valoració del procés de 
selecció d’un funcionari interí, arquitecte municipal, de l’Ajuntament 
de Sant Pau de Segúries. 
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Decret de 04.04.17 Adjudicació del procediment obert amb diversos criteris 
d’adjudicació de la pòlissa d’assegurança de protecció de riscos 
mediambientals de l’abocador comarcal Ripollès-3, any 2017. 

Decret de 07.04.17 Requerir a la titular de la casa de colònies Llar de Sant Pau de 
Segúries, per tal que en el termini de 3 mesos, esmeni les deficiències 
de la part expositiva del decret. 

Decret de 08.04.17 Contracte menor de serveis per a l’edició del tríptic informatiu del 
servei “Anem de festa amb bus”, per a l’any 2017. 

Decret de 14.03.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/11 d’import 
25.032,02 € i que conté 4 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 

Decret de 14.03.17 Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 
d’incorporació de romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 
2016. 
 

Decret de 22.03.17 Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del 
Ripollès corresponent a l’exercici 2016. 

Decret de 04.04.17 Aprovar les bases generals dels processos selectius per cobrir les 
places vacants incloses a l’oferta pública d’ocupació anual de la 
corporació. 

Decret de 19.04.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes de març, aprovar les 
retencions i les despeses en concepte a l’impost sobre la renda de 
les persones físiques i Seguretat Social aplicades a la nòmina del 
mes de març de 2017. 

Decret de 28.03.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/8 d’import 
1.784,44 € i que conté 3 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 

Decret de 20.04.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/13 d’import 
7.103,41 € i que conté 3 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 

Decret de 25.04.17 Resolució de la sol·licitud d’ajut de menjador escolar per al curs 
2016-2017 fase 8. 

Decret de 26.04.17 Convocatòria per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador 
adreçat a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle 
d’educació infantil de la comarca del Ripollès per al curs 2017-
2018. 

Decret de 02.05.17 Contracte menor de serveis de neteja de l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès i del laboratori d’aigües comarcals. 

Decret de 03.05.17 Contractar en règim laboral temporal d’interinitat, a la treballadora 
que es relaciona, com a tècnica comarcal de joventut. 

Decret de 03.05.17 Aprovació provisional de la llista d’aspirants i nomenament del 
tribunal del procés de selecció d’un/a oficial de manteniment del 
Refugi d’Animals de la comarca del Ripollès. 
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Decret de 08.05.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/16 d’import 
21.838,26 € i que conté 14 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 

Decret de 08.05.17 Declarar el projecte de Brigades Joves i la contractació de 5 joves, 
del sector primari, i aprovar les bases reguladores del procés 
selectiu. 

Decret de 09.05.17 Modificació del contracte menor de servei de dinamització dels 
parcs de salut i de les xarxes d’itineraris saludables de la comarca 
del Ripollès. 

Decret de 09.05.17 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer les obligacions 
relatives a les factures agrupades en la relació F/2017/8 d’import 
82.914,60 € i que conté 9 factures, amb càrrec a les diferents 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost 
vigent. 

Decret de 15.05.17 Aprovar el Pla de Tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès per 
a l’exercici 2017. 
 

Decret de 15.05.17 Aprovar definitivament la llista d’aspirants d’admesos i exclosos i 
exempts de realitzar l’exercici de coneixements de la llengua 
catalana, per participar en el procés selectiu per a la contractació ne 
règim laboral temporal d’interinitat d’un/a oficial de manteniment 
del Refugi d’Animals de la comarca del Ripollès. 

Decret de 15.05.17 Contractació en règim laboral temporal a una tècnica compartida de 
joventut de la Vall del Ter, per portar a terme el projecte “Tècnic 
compartit de la Vall del Ter” amb efectes des del dia 15 de maig de 
2017 i fins a la finalització del servei. 

Decret de 15.05.17 Prorrogar l’ampliació de la jornada de la treballadora de la 
corporació que es relaciona, a jornada completa, fins el 31 de juliol 
de 2017.. 

Decret de 15.05.17 Contracte menor del servei d’edició de 150 llibrets per al recull de 
les obres premiades en la 26na. Edició dels premis literaris infantils 
i juvenils Joan Triadú. 

Decret de 16.05.17 Adquirir el compromís d’aportar l’import de 14.000 € al projecte 
POCTEFA EPIREMED “Experiències pirinenques, emocions 
mediterrànies” en el marc del Programa INTERREG V A, 
Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020. 

Decret de 16.05.17 Atorgar un incentiu de productivitat a les treballadores de la 
corporació que es relaciona, amb motiu de les sortides del projecte 
“Gaudeix tot l’any al Ripollès”. 

Decret de 17.05.17 Modificació del nombre de places de la sortida a Port Aventura- 
Contracte menor de servei d’autobusos per al projecte “Gaudeix tot 
l’any. Any 2017”. 

Decret de 17.05.17 Aprovar definitivament la nòmina del mes d’abril, i aprovar les 
retencions corresponents a l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i en concepte de Seguretat Social. 

Decret de 18.05.17 Reconèixer l’atorgament de les subvencions que es relacionen, a 
favor de les entitats beneficiàries i pels conceptes i imports que s’hi 
detallen. 
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Decret de 19.05.17 Denegar al consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
(CEINR), la sol·licitud de bestreta formulada. 

Decret de 23.05.17 Sol·licitar a la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
l’atorgament de la subvenció exclosa de concurrència per al 
funcionament de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, curs 
2015-16. 

Decret de 23.05.17 Contracte menor de subministrament de senyalització per a la 
reparació i reposició de l’existent a la xarxa de senders Itinerànnia 
al Ripollès, any 2017. 

Decret de 23.05.17 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport per al curs escolar 2016-2017 (Fase 3). 

Decret de 23.05.17 Arxivar sense més tràmit l’expedient de sol·licitud d’ajut de 
menjador per al curs 2016-2017, de l’alumne que es relaciona. 

Decret de 23.05.17 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders categoritzats 
com a prioritat 1, bloc 1-Vall del Ter, any 2017. 

Decret de 23.05.17 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders categoritzats 
com a prioritat 1, bloc 2-Vall del Freser, any 2017. 
 

Decret de 29.05.17 Canvi de data de l’obertura de pliques dels sobres 1 i 2 del 
contracte de subministrament i la instal·lació de dues bombes del 
pou de bombament d’entrada de l’EDAR de Ripoll. 

Decret de 30.05.17 Sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per 
dur a terme les actuacions previstes a la memòria valorada de les 
millores de les instal·lacions i de la gestió de la deixalleria de 
Ripoll. 

Decret de 30.05.17 Sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per 
dur a terme les actuacions previstes a la memòria valorada de les 
millores de les instal·lacions i de la gestió de la deixalleria de Sant 
Joan de les Abadesses. 

Decret de 30.05.17 Ratificar el decret d’aprovació del conveni de subvenció per a un 
projecte amb múltiples beneficiaris en el marc del Programa 
ERASMUS+1. Conveni número 2017-1-ESO2-KA105-009352. 

Decret de 31.05.17 Acceptació de l’encàrrec de gestió formulat per l’Ajuntament de 
Camprodon per sol·licitar una subvenció a l’Agència de Residus de 
Catalunya i per dur a terme les actuacions previstes a la memòria 
valorada de les millores de les instal·lacions i de la gestió de la 
deixalleria de Camprodon. 

 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
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Resolució de 25.01.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de gener, amb efectes 

del dia 25 de gener. 
Resolució de 21.02.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 

de clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEE Ramon 
Surinyach i CEIP Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 10.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter per a 
l’elaboració de l’informe de seguiment del PAES, inclòs en la 
convocatòria de la subvenció “Del Pla a l’Acció”, que ascendeix 
a un total de 800,00 €. 

Resolució de 10.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a 
l’elaboració de l’informe de seguiment del PAES, inclòs en la 
convocatòria de la subvenció “Del Pla a l’Acció”, que ascendeix 
a un total de 800,00 €. 

Resolució de 11.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a 
l’elaboració de l’informe justificatiu del consum d’aigua de la 
població de Setcases, els anys 2013, 2014, 2015 i 2016, que 
ascendeix a un total de 326,70 €. 

Resolució de 11.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per a 
l’elaboració de la memòria valorada “Del Pla a l’Acció”, pel 
canvi de lluminàries de VSAP per a lluminàries de LED en 
l’enllumenat públic del Baell, que ascendeix a un total de 299,48 
€. 

Resolució de 13.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament del CEIP Tomàs 
Raguer, a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 13.04.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament, del CEIP Tomàs 
Raguer, atorgat a l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lació de sanejament al representant del 
Mas Merolla de Gombrèn i aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lació de sanejament al representant de la 
Comunitat de Propietaris del carrer Montgrony,21, de Ripoll i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lació de sanejament al representant de la 
Comunitat de Propietaris del carrer Progrés,40,  de Ripoll i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lació de sanejament al representant de 
l’Estació de Muntanya Vall de Núria de Queralbs i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lació de sanejament al representant de 
l’establiment S.F. Integrals Girona, SL de Ripoll i aprovar la 
liquidació. 
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Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 

de clavegueram i instal·lació de sanejament al propietari dels 
immobles del carrer Josep Maria Pericàs, 17-19-21 de Ripoll i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lació de sanejament al propietari de 
l’immoble de la carretera de Ribes, 4, de Ripoll i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lació de sanejament al propietari de 
l’immoble del camí Ermita de Sant Antoni, s/n, de Sant Joan de 
les Abadesses i aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.04.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lació de sanejament al representant de la 
Comunitat de Propietaris del carrer Margarita Diligeón,9, de 
Ripoll i aprovar la liquidació. 

Resolució de 19.04.2017 Ordenar el pagament de la liquidació i quitança de la 
treballadora de la corporació que es relaciona. 

Resolució de 19.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Campelles per a 
l’elaboració de l’informe de seguiment del PAES, inclòs en la 
convocatòria de la subvenció “Del Pla a l’Acció”, que ascendeix 
a un total de 800,00 €. 

Resolució de 19.04.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació de 
subministrar, instal·lar i programar dues bombes ubicades al pou 
de bombament d’aigua d’entrada de l’EDAR de Ripoll. 

Resolució de 24.04.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes d’abril, amb efecte 
del dia 25 d’abril. 

Resolució de 08.03.2017 Ordenar el pagament de les factures contingudes en la relació 
F/2017/7 d’import 22.291,39 € i que conté 23 factures. 

Resolució de 20.04.2017 Ordenar el pagament de les factures contingudes en la relació 
F/2017/12 d’import 16.157,51 € i que conté 47 factures. 

Resolució de 20.04.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament de 
contenidors de recollida selectiva. 

Resolució de 25.04.2017 Atorgar un permís puntual d’abocament d’aigües residuals amb 
camió cisterna a l’Ajuntament de Campelles per a la 
urbanització “La Devesa”. 

Resolució de 25.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Queralbs per a 
l’elaboració del document únic de protecció civil (Duprocim), 
que ascendeix a un total de 2.117,50 €. 

Resolució de 25.04.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Queralbs per a 
l’elaboració de l’informe de seguiment del PAES, inclòs a la 
convocatòria “Del Pla a l’Acció”,  que ascendeix a un total de 
800,00 €. 

Resolució de 27.04.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contracte menor del servei 
de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del 
Laboratori d’Aigües comarcals, per no deixar descobert el servei 
durant el termini de licitació de la nova contractació. 
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Resolució de 02.05.2017 Ordenar el pagament d’un import de 7,22 € nets a la treballadora 

d’aquesta corporació, en concepte de locomocions, dins la 
nòmina del mes d’abril. 

Resolució de 05.05.2017 Regularitzar la nòmina del mes d’abril de la funcionària 
d’aquesta corporació, d’acord amb la resolució de la TGSS núm. 
2017/220. 

Resolució de 05.05.2017 Autorització de la modificació del permís d’abocament de 
l’empresa Edicas, al clavegueram de l’EDAR Ripoll-
Campdevànol. 

Resolució de 08.05.2017 Ordenar el pagament de les factures contingudes en la relació 
F/2017/15 d’import 16.359,78 € i que conté 29 factures. 

Resolució de 09.05.2017 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna al representant de la casa 
nova de la Carola, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 10.05.2017 Incoar l’expedient de contractació per al servei d’edició de 150 
llibrets de la 2na edició dels premis literaris infantils i juvenils 
Joan Triadú. 

Resolució de 10.05.2017 Resolució d’atorgament d’un permís d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna de l’Alberg Pere Figuera. 

Resolució de 15.05.2017 Ordenar el pagament de la liquidació i quitança dels treballadors 
que es relacionen. 

Resolució de 16.05.2017 Ordenar el pagament d’import 1,88 € al treballador que es 
relaciona. 

Resolució de 16.05.2017 Concedir a la treballadora que es relaciona una bestreta de 900 €. 
Resolució de 18.05.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament de 

bombes de climatització dels edificis de control de les EDARs 
de Camprodon i de Ribes de Freser. 

Resolució de 19.05.2017 Resolució d’atorgament d’un permís d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna de l’Alberg Pic de l’Àliga. 

Resolució de 22.05.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament de 
senyalització per a la reparació i reposició de l’existent a la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès, any 2017. 

Resolució de 22.05.2017 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders categoritzat 
com a prioritat 1, bloc 1- Vall del Ter, any 2017. 

Resolució de 22.05.2017 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders categoritzat 
com a prioritat 1, bloc 2- Vall del Freser, any 2017. 

Resolució de 22.05.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament de la Llar 
d’infants “Els Barrufets”, a l’Ajuntament de Campdevànol. 

Resolució de 22.05.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de neteja 
de clavegueram i instal·lacions de sanejament, de de la Llar 
d’infants “Els Barrufets”, atorgat a l’Ajuntament de 
Campdevànol. 

Resolució de 22.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram  a la Comunitat de Propietaris de la Pl. 
Catalunya, 7-8 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 
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Resolució de 23.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram  a la Comunitat de Propietaris de la Pl. de la 
Generalitat, 4 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 23.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram  a la Comunitat de Propietaris del C. Santa 
Magdalena, 9 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Ordenar el pagament de la nòmina del mes de maig, amb efectes 
del dia 25 de maig per import de 50.669,29 €. 

Resolució de 24.05.2017 Incoar l’expedient de contractació per al subministrament d’un 
ordinador portàtil amb destinació als Serveis Tècnics de la 
Corporació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram a la Comunitat de Propietaris del C. Macià 
Bonaplata, 4 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram al propietari de l’immoble del C. Progrés, 89 de 
Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram al representant de l’establiment S.F. Integrals 
Girona, SL, Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram a la Comunitat de Propietaris del C. Raval de 
Barcelona, 11 de Ripoll, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 24.05.2017 Atorgament d’un permís  per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram a la Comunitat Islàmica Annour de Ripoll, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 29.05.2017 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna al representant de Cal 
Titó, del municipi de Gombrèn. 

Resolució de 30.05.2017 Ordenar el pagament de les factures contingudes en la relació 
F/2017/19 d’import 19.120,27 € i que conté 39 factures. 

Resolució de 24.04.2017 Incoar la tramitació de l’expedient de contractació del transport i 
gestió dels lixiviats generats a l’abocador Ripollès-3. 

Resolució de 01.06.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Setcases per a 
l’elaboració de la memòria valorada per a l’adequació del 
patrimoni del casc urbà del municipi de Setcases, que ascendeix 
a un total de 435,60 €. 

Resolució de 07.06.2017 Incoar l’expedient de contractació per al servei escolar de 
menjador de l’escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. 

Resolució de 07.06.2017 Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de Molló per a l’elaboració 
de l’informe de seguiment del PAES, inclòs en la convocatòria 
de la subvenció “Del Pla a l’Acció 2017”, que ascendeix a un 
total de 800,00 €. 

 
El Ple en queda assabentat. 
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9. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ENTRE ELS DIES 
2 DE MAIG I 20 DE JUNY DE 2017  
 
Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 9, 10, 11 i 12 
corresponents a les sessions celebrades en dates 2 i 16 de maig i 6 i 20 de de 
juny de 2017, respectivament. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
 
10. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia d'altres 
assumptes a tractar, sempre i quan el plenari ho acordi per majoria absoluta, segons 
preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova  el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
  
En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se sotmet a 
votació del Ple la urgència de la inclusió en l’ordre del dia de les propostes 10.1 a 10.3.  
 
El president explica que la urgència de la proposta d’aprovació de l’increment retributiu 
de l’1 % prové del fet que la Llei de Pressupostos de l’Estat es va publicar un cop 
celebrada la Comissió Informativa. 
 
Per al t ra banda, es proposa incloure al  renúncia de la  consellera 
senyora Anna Belén Avilés i  del  senyor Jordi  Batchell i  perquè els seus 
escri ts  es  van presentar un cop celebrada la Comissió Informativa.  
  
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió en l’ordre del  dia de les 
propostes 10.1 a  10.3,  s’aprova per unanimitat  dels membres assistents .  
 
 
10.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN INCREMENT RETRIBUTIU DE L’1% 
DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX LA LLEI 3/2017, DE 27 DE JUNY, DE PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT PER A 2017 
 
En sessió plenària de data 30 de novembre de 2016, es va aprovar el pressupost del 
Consell Comarcal del Ripollès per l’any 2017, el qual incloïa la plantilla i la relació de 
llocs de treball de la corporació, amb un  increment de les retribucions del personal  
d’un 1%, respecte a l’anualitat de 2016. Aquest increment retributiu es va aprovar, en el 
benentès que la seva eficàcia quedava supeditada a què la Llei de pressupostos generals 
de l’estat per l’any 2017, aprovés aquest augment retributiu. Aquest acord va esdevenir 
definitiu en data 5 de gener de 2017, en no presentar-se al·legacions. 
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L’article 18.2 de la Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos generals de l’Estat per a 
2017, disposa que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior a l’1% respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2016. Aquesta Llei va entrar en vigor el dia 29 de juny d’enguany. 
 
L’article 14, apartat l), del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa que és 
competència del Ple, entre d’altres, l’aprovació de la plantilla del personal, la relació de 
llocs de treball i la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels 
funcionaris. 
 
Per tot l’exposat, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer.- Aplicar al personal al servei del Consell Comarcal del Ripollès, amb efectes 
d’1 de gener de 2017, un increment de l’1% a les seves retribucions íntegres respecte les 
de l’any 2016. A aquests efectes, els imports mensuals de les retribucions bàsiques (sou 
i triennis) i del complement de destinació seran els detallats en la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2017. Pel que fa als altres complements, 
s’aplicarà un increment de l’1% respecte als imports vigents a 31 de desembre del 2016. 
 
Segon.- L’increment retributiu esmentat en l’apartat primer serà efectiu a partir de la 
nòmina del mes de juliol d’enguany, aquesta inclosa. La regularització de l’increment 
de l’1% corresponent a les nòmines del gener fins al juny de 2017, es pagaran en la 
nòmina del mes de setembre. 
 
 
10.2 ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D’UNA CONSELLERA 
 
En data 12 de juliol de 2017, la senyora Anna-Belén Avilés Ramos, ha presentat al 
Registre General del Consell Comarcal, un escrit de renúncia al seu càrrec de consellera 
pel Grup Socialista-CP. 
 
De conformitat amb el que disposa la legislació electoral, procedeix el nomenament del 
substitut o substituta d’acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals de 
l’any 2015; 
 
Per tot l'exposat, el Ple per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 

Primer. Acceptar la renúncia presentada per la consellera, senyora Anna-Belén Avilés 
Ramos, del Grup Socialista-CP. 
 
Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral que expedeixi la credencial del substitut o 
substituta corresponent, de conformitat amb els resultats de les eleccions municipals de 
2015.  
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Junta Electoral Central juntament amb la 
documentació reglamentària, mitjançant la traducció. 
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La senyora Anna Belén s’acomiada i desitja sort  i encert a tots els presents i agraeix 
especialment als treballadors de la casa i al conseller senyor Lluís López el suport i 
feina feta en l’elaboració dels pressupostos i la paciència en explicar-los-hi. 

El conseller senyor Lluís López agraeix la feina de l’Anna Belén i agraeix la claredat i 
concisió de la seva companya. S’emplacen a veure’s pel poble. 

 

10.3 ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D’UN CONSELLER  
 
En data 14 de juliol de 2017, el senyor  Jordi Batchelli i Aulinas, ha presentat al 
Registre General del Consell Comarcal, un escrit de renúncia al seu càrrec de conseller  
pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM. 
 
De conformitat amb el que disposa la legislació electoral, procedeix el nomenament del 
substitut o substituta d’acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals de 
l’any 2015; 
 
Per tot l'exposat, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 

Primer. Acceptar la renúncia presentada pel conseller, senyor  Jordi Batchelli i Aulinas 
del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 
 
Segon. Sol·licitar a la Junta Electoral que expedeixi la credencial del substitut o 
substituta corresponent, de conformitat amb els resultats de les eleccions municipals de 
2015.  
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Junta Electoral Central juntament amb la 
documentació reglamentària, mitjançant la traducció. 

El senyor Jordi Batchelli agraeix a tothom el suport rebut i la feina feta. Recorda que ha 
passat pel Consell en diferents legislatures i pensa que és bo que vingui gent nova per 
veure com funciona la corporació. Qui vingui coneixerà un món nou. Agraeix 
especialment al personal de la casa, que coneix de fa molts anys, el suport i l’ajuda que 
li han donat i desitja molta sort als seus companys de grup comarcal. 

El conseller Lluís López es reitera en allò que ha afirmat pel que fa a la renúncia de la 
senyora Avilés.  

El conseller senyor Roger Bosch agraeix al senyor Batchelli el fet que va ser ell qui el 
va engrescar a entrar al Consell. Així mateix li agraeix la feina feta en favor del Consell 
i del seu Grup. 
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11. PRECS I PREGUNTES 

11.1. El conseller senyor Sergi Albrich comenta un estudi que s’ha fet entre adolescents 
d’entre 13 i 16 anys al Pla de l’Estany, consistent en fer unes proves de caràcter 
cardiovascular i que va permetre constatar que 7 joves tenien cardiopaties i això 
permetia actuar immediatament i evitar problemes posteriors. Ells proposen que el 
conseller lideri la prova pilot entre les escoles de la comarca. 

 

El president, senyor Joan Manso diu que en pren nota. Comenta que hi ha moltes 
actuacions de medicina preventiva. Li sembla una idea interessant i li sembla bé valorar-
ho i el setembre es poden asseure a parlar-ne 

El senyor Albrich comenta que qui lidera aquest tema és el Dr Brugada 

El president afegeix que és una iniciativa interessant, però que la medicina preventiva 
suposa un cost que cal valorar. 

 

11.2. El president informa que la comissió especial de comptes se celebrarà el dia 1 
d’agost a les 14 hores. 

 

11.3. El president informa que la plaça de secretaria de la corporació serà ocupada per 
una persona habilitada i aprofita per agrair a la senyora Marta Arxé la feina feta ocupant 
aquesta plaça durant els darrers anys. 

 
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, 

 
 
 
 

Marta Arxé i Llagostera      Joan Manso i Bosoms 
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