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ACTA NÚM. PLE2016/7 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE 
SETEMBRE DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
17:00 hores del dia 2 de setembre de 2016, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la 
sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
1. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS SIGNAT EL DIA 9/10/1998. 

2. HABILITACIÓ DE LOCAL PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS. 
 

************************************************************ 
 
1. PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAMPRODON I EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS SIGNAT EL DIA 
9/10/1998. 
 
ANTECEDENTS:  
 
1. Per acord del Ple d’aquest Ajuntament de data 18/06/1998 es va aprovar la delegació a 
favor del Consell Comarcal del Ripollès de competències municipals necessàries per a la 
prestació dels serveis municipals de la recollida, del transport, de la valoració, la 
disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals, dels servei de deixalleria i de la 
recollida del vidre, el paper i el cartró.  
 
2. En data 9/10/1998 es va signar, pels representants d’ambdues entitats, el corresponent 
conveni de delegació.  
 
El punt cinquè del conveni estableix la reserva de la potestat de l’Ajuntament de 
Camprodon de denúncia i rescissió d’aquest, concretant que: “La denúncia o rescissió no 

Assistents: 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JORDI BERDALA VIDAL 
LAURA COSTA ESCOLANO 
JOAN FAIG COLOMER 
 

  

S’excusa: 
XAVIER GUITART CANO 
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causaran cap obligació de l’Ajuntament si es produeix fora del termini estricte de vigència 
de la concessió o contracte de gestió dels serveis delegats ...”.  
 
La vigència de l’actual contracte de gestió dels serveis fineix el dia 1/10/2016. I existeix la 
previsió de pròrroga per sis mesos més a partir d’aquella data.   
 
En tot cas, es contempla la creació d’una comissió arbitral a designar de mutu acord per a 
determinar els danys i perjudicis que se’n derivin.   
 
3. Amb data 6/07/2016 el Consell Comarcal del Ripollès va enviar, per correu electrònic a 
la bústia de l’alcalde,  còpia de la proposta de plec de clàusules administratives per a la 
licitació dels serveis relacionats que contempla un preu anual màxim d’adjudicació 
d’1.616.132,72 euros, un valor estimat del contracte de 8.080.663,60 euros i un termini de 
vigència de quatre anys.  
 
4. La nova proposta de prestació del serveis i contractació suposa un increment de 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Camprodon del 32% i contempla modificacions 
substancials en el càlcul de repartiment  que fan inviable el càlcul concret de la 
repercussió econòmica que proposa el Consell Comarcal. Contempla el canvi de criteri de 
repartiment de costos que passa del cost/Kg a cost/servei, cosa que suposa un increment 
per itinerari recorregut en perjudici dels municipis més allunyats de Ripoll.  I cinc models 
diferents de recollida que trenquen el principi bàsic de l’economia d’escala.  
 
5. La impossibilitat pels municipis de conèixer la quantia de la seva aportació pel 
finançament del servei amb antelació a la seva adjudicació impossibilita que els 
ajuntaments puguin habilitar crèdit pressupostari adequat i suficient per a fer front a la 
despesa, cosa que suposarà, indefectiblement, la suspensió del contracte, d’acord amb el 
que preveu l’article 110.2 del TRLCSP, recollit a la clàusula 9 del plec aprovat.   
   
6. L’Ajuntament de Camprodon ha procedit a efectuar una prospecció de possibilitats 
alternatives a la proposta del Consell Comarcal amb resultat àmpliament favorable a la 
gestió individualitzada del servei municipal.  
 
7. Des de l’inici de la prestació del servei de forma mancomunada, els costos i el seu 
repartiment a càrrec dels municipis han estat objecte d’estudi i negociació prèvia entre 
l’ens gestor delegat (Consell Comarcal) i els ajuntaments implicats. Aquest procediment, 
elemental en la gestió de qualsevol servei mancomunat que es finança amb fons públics 
dels municipis, ha decaigut en l’actual proposta de contractació, vist que el Consell 
Comarcal no confirma explícitament el repartiment dels costos i sense que els municipis 
hagin pogut negociar el sistema de repartiment, cosa que els situa en una posició 
d’inseguretat jurídica i d’inestabilitat econòmica inacceptable. 
 
FONAMENTS DE DRET:  
 
Vist l’informe proposta que eleva el secretari de la Corporació del següent tenor literal:  
 
“D’acord amb el què ha ordenat l’Alcaldia i en compliment del que estableix l’article 3.a) del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 

 

INFORME 
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PRIMER. Els ens locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els 
serveis de la seva competència, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres 
disposicions aplicables. 

 
SEGON. La legislació aplicable està determinada per: 

 
— Els articles 245 i següents 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.  
— L’article 41 del Text refós de la Llei comarcal 
— Els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.  
— Els articles 22.2.f), 26.1, i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
— L’article 95 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
TERCER. L’article 41 del Text refós de la Llei comarcal estableix que les comarques, amb consulta 
prèvia als municipis, han d'establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals, en els quals 
s'han d'incloure necessàriament, com a paràmetres de proporcionalitat, el nombre d'habitants i 
l'aprofitament dels serveis prestats per la comarca.  
 
Aquesta previsió legal ha estat obviada pel Consell Comarcal del Ripollès a l’hora d’establir el 
càlcul de les aportacions de cada municipi pel finançament dels serveis delegats, havent-se limitat 
a obtenir el dictamen favorable del Consell d’Alcaldes.  
 
QUART. La competència per a la prestació dels serveis ve determinada en l’article 26.1.a), de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que estableix com a servei mínim obligatori per 
a tots els municipis la recollida de residus.  
 
L’article 303.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels enes locals (ROAS) preveu que a 
través dels convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com 
en assumptes d’interès comú, sota la forma i en els termes que preveuen les lleis reguladores de 
les matèries en què existeixi aquest interès. I hem d’entendre, malgrat el conveni en vigor no ho 
esmenta, que és aquesta norma la que dóna cobertura a l’establiment i vigència del conveni signat 
el dia 9/10/1998.   
 
CINQUÈ. L’article 311.1 del mateix ROAS estableix que els convenis s’extingeixen per les causes 
que s’hi prevegin i, en tot cas, per la denúncia i per l’incompliment per part de qualsevol de les 
administracions que els hagin subscrit, sota les condicions i amb les conseqüències estipulades. I 
al paràgraf següent (311.2) regula que mitjançant la denúncia una administració exercita l’opció 
d’oposar-se a la pròrroga automàtica del conveni i que la denúncia s’ha de notificar a les altres 
administracions que hi intervenen en el termini que el conveni estableixi. 
 
A aquest respecte, la clàusula cinquena del conveni, estableix la reserva de la potestat de 
l’Ajuntament de Camprodon de denúncia i rescissió d’aquest, concretant “no causaran cap 
obligació de l’Ajuntament si es produeix fora del termini estricte de vigència de la concessió o 
contracte de gestió dels serveis delegats”.  
 
SISÈ.  La nova proposta de prestació dels serveis delegats, aprovada pel Consell Comarcal,  es 
fonamenta en els criteris triats individualment per determinats municipis,  suposa l’aplicació de cinc  
sistemes de recollida diferents, sense cap visió del conjunt dels interessos comuns ni de la 
potenciació primordial dels procediments de reciclatge i la conseqüent disminució del rebuig. 
Primant  els interessos  individuals de determinades hisendes municipals per sobre d’una gestió 
comarcal integral i selectiva dels residus com a eina fonamental pel desenvolupament 
mediambiental sostenible de la comarca.  
 
SETÈ. El procediment a seguir serà el següent: 
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A. El Ple és l’òrgan competent per a la denúncia o rescissió del conveni. L’acord ha 
d’obtenir el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació, en els termes de 
l’article 47.3 de la Llei de bases del règim local i 114.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 
B. L’acord s’ha de notificar a les altres administracions que hi intervenen en el termini que 

el conveni estableixi. 
 
C. S’ha de procedir la creació d’una comissió arbitral a designar de mutu acord per a 

determinar els danys i perjudicis que se’n poguessin derivar de la denúncia del conveni, si escau. 
 
Per tot això, al Ple de l’Ajuntament s’eleva la següent:  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  
 
PRIMER: APROVAR la denúncia del conveni aprovat per acord del Ple d’aquest Ajuntament de 
data 18/06/1998, que contempla  la delegació a favor del Consell Comarcal del Ripollès de 
competències municipals necessàries per a la prestació dels serveis municipals de la recollida, del 
transport, de la valoració, la disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals, dels servei de 
deixalleria i de la recollida del vidre, el paper i el cartró; signat en data 9/10/1998.   
 
SEGON: NOTIFICAR a les altres administracions que hi intervenen en el conveni el present acord 
de denúncia.  
 
TERCER: FACULTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol, alcalde president d’aquest Ajuntament, tan 
àmpliament com en dret fóra menester per quantes actuacions consideri pertinents i oportunes pel 
bon fi del present acord i en ordre a preservar els interessos municipals relacionats.  
 
QUART: CONSTITUIR  una comissió d’estudi, formada per un membre de cada un dels grups 
municipals, que elabori una proposta de reglament del servei i estableixi les bases per a la 
contractació de la seva prestació al municipi.” 
 
Al Ple es proposa:    
 
PRIMER: APROVAR la denúncia del conveni aprovat per acord del Ple d’aquest 
Ajuntament de data 18/06/1998, que contempla  la delegació a favor del Consell 
Comarcal del Ripollès de competències municipals necessàries per a la prestació dels 
serveis municipals de la recollida, del transport, de la valoració, la disposició i el rebuig 
dels residus sòlids municipals, dels servei de deixalleria i de la recollida del vidre, el paper 
i el cartró; signat en data 9/10/1998.   
 
SEGON: NOTIFICAR a les altres administracions que hi intervenen en el conveni el 
present acord de denúncia.  
 
TERCER: FACULTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol, alcalde president d’aquest Ajuntament, 
tan àmpliament com en dret fóra menester per quantes actuacions consideri pertinents i 
oportunes pel bon fi del present acord  i en ordre a preservar els interessos municipals 
relacionats.  
 
QUART: CONSTITUIR  una comissió d’estudi, formada per un membre de cada un dels 
grups municipals, que elabori una proposta de reglament del servei i estableixi les bases 
per a la contractació de la seva prestació al municipi. 
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El Sr. Alcalde indica que s’ha arribat a aquesta situació degut a que no estan satisfets per 
la manca de voluntat d’entesa que han mostrat els representants del Consell Comarcal 
del Ripollès. Assegura que aquesta decisió és la més encertada per Camprodon i la seva 
gent per tres raons fonamentals: Per la manca de model comarcal en la prestació 
d’aquest servei bàsic per a la qual s’han dissenyat cinc models diferents que no aporten 
cap millora en l’increment de la recollida selectiva i ha suposat que dos del principals 
ajuntaments es posicionin en contra. Per la pèrdua de qualitat del servei que suposa 
malgrat la forta implicació dels serveis tècnics comarcals. I per raó d’economia, donat que 
passa de l’aplicació del cost per quilo al cost per servei, que implica que els municipis 
situats a major distància obtenen un servei més car; com si, per exemple, al nostre 
municipi s’hagués d’aplicar, una tarifa més cara als veïns de Freixenet que als que viuen 
al centre de la vila.  
 
Explica que durant les converses mantingudes no s’ha pogut aclarir el repartiment de 
costos per municipi; que es trenca l’economia d’escala perquè cada un dels models que 
s’implanten requereixen de mitjans específics, i suposa un increment del 32% en la 
previsió de costos per Camprodon quan es disposa d’ofertes que suposarien únicament 
un increment del 16% per la prestació del servei al municipi de forma independent; cosa 
que suposaria indiscutibles avantatges per les millores que es poden introduir en 
l’increment i distribució dels serveis més adequades a les necessitats del municipi, la 
reducció dels costos a suportar i la capacitat de decisió des de l’Ajuntament.  
 
Afirma que no es pot continuar subordinats als canvis de criteri dels responsables del 
Consell Comarcal i remarca la proposta de creació d’una comissió formada per tots els  
grups municipals per regular i posar en funcionament el servei des de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Esteve Pujol, en representació del grup Tots per Camprodon, posa de manifest que 
només disposen de la informació que els ha proporcionat l’alcalde en relació amb el 
desencontre que s’ha produït amb els responsables del Consell Comarcal. Explica que 
aquest és un tema que ve de lluny sobre el qual van negociar l’anterior equip de govern 
municipal i els aleshores representants del Consell Comarcal partint de posicions inicials 
molt similars a les actuals de trencament deixant acreditat que, contràriament al que s’ha 
intentat aparentar, sempre han estat ells (els representants del Consell) els qui provoquen 
la secessió i no l’Ajuntament de Camprodon. Però es va avançar en la negociació i, 
acostant posicions es va arribar a un acord de bona voluntat (que estava pràcticament 
tancat) a finals de la legislatura. És dolorós comprovar, afirma, que un any més tard dels 
canvis de govern en els dos ens, no és possible reprendre els acords anteriors. Avala la 
credibilitat de l’equip de govern municipal així com la manca de voluntat de l’equip de 
govern del Consell Comarcal. Es mostra en desacord amb el plantejament del Consell 
Comarcal perquè no es poden fer les regles del joc d’un servei comarcal a la mida dels 
interessos de dos municipis concrets.  
 
En relació amb la recuperació de la prestació del servei des del municipi indica que caldrà 
veure els costos que suposa i aclarir interrogants al respecte donat que la gestió l’haurà 
de fer l’equip de govern i el seu grup hi té alguna qüestió a plantejar al respecte.  
 
Remarca que sempre han mirat de preservar la prestació comarcal de serveis i anuncia 
l’abstenció dels membres del seu grup com a mostra de confiança de que anem pel bon 
camí.  
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El Sr. Jordi Batchelli explica que va ser conseller comarcal durant quatre anys en els 
quals es va encarregar de la gestió d’aquest servei de recollida i tractament dels residus i 
per aquest motiu encara li sap més greu el canvi de voluntat del Consell Comarcal que ha 
tancat tota possibilitat de negociar un acord raonable. Considera positiu i necessari la 
formació de la comissió d’estudi i realitzar les reunions que convingui entre l’equip de 
govern i l’oposició per a consensuar les línies fonamentals per a la prestació del servei.  
 
El Sr. Alcalde afirma que durant les negociacions de l’anterior legislatura no hi havia 
pressa  per aconseguir l’acord però ara no hi ha marge perquè s’acaba el termini de la 
concessió contractada que condiciona la possibilitat de denúncia o rescissió del conveni 
de delegació de competències. Entén com a positiva la posició del grup Tots per 
Camprodon.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per sis vots a favor, que conformen la 
majoria absoluta dels membres que formen  el Ple de l’Ajuntament, dels regidors: F. 
Xavier Sala, Jordi Batchelli, Xavier Juncà, Xavier Rigat, Núria Mas i Anna Colomer; i 
l’abstenció dels regidors: Esteve Pujol, Jordi Berdala, Laura Costa  i Joan Faig.  
 
2. HABILITACIÓ DE LOCAL PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS.  
 
Vista la Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre el lloc de celebració de matrimonis civils pels alcaldes, (BOE 39 de 14 
de febrer de 2013) 
 
Vista la proposta que ha formulat davant l’alcaldia el Sr. Jordi Garcia Costejà en 
representació de l’establiment anomenat Hotel Maristany, SL situat a l’Av. Maristany núm. 
20 de Camprodon, especialitzat en celebracions de casaments, perquè es pugui celebrar 
la cerimònia en els lloc triat pels contraents.  
 
Atès que els local proposat reuneixen les condicions de decòrum i funcionalitat  
necessaris. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. AMPLIAR l’habilitació per a l’autorització de matrimoni civil per l’Alcalde o Regidor 
delegat, al local següent:  
 

“Sala Hotel Maristany”, Av. Maristany, 20 
 

Segon. NOTIFICAR aquest acord al local habilitat. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 17:30 hores, el Sr. Alcalde President 
dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


