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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 04/2017 

 
 

Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts, 20 de juny de 2017 
Hora d’inici: 20.10 hores 
Hora d’acabament: 21.00hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
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. Sergi Albrich i Viñas 
  • Sr. Roger Bosch i Capdevila 
  • Sr. Josep Tremps i Bosch 
  • Sr. Joan Dordas i Riu 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
  • Sra. Anna Belén Avilés i Ramos 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Interventora: • Sra. Montserrat Miarons i Serra 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència. El senyor Miquel Rovira Comas, el senyor Jordi Batchelli 
Aulinas i la senyora Mariona Baraldés Cabarrocas 
 
 

Ordre del dia 
 
 

1. Proposta d’aprovació del Conveni de col· laboració en matèria tributària entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès.  

2. Proposta d’aprovació del Conveni entre la Xarxa Local de Municipis Gironins 
(XALOC) i el Consell Comarcal del Ripollès per a la cooperació en matèria 
d’assistència jurídico administrativa i econòmico financera dels municipis del 
Ripollès. 

3. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de les taxes 
d’ensenyament a l’Escola Comarcal de Música del Ripollès. 
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4. Donar compte del Pla d’auditories de la corporació. 
5. Donar compte de l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió de data 

6.6.17 de classificació de les ofertes admeses al 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. 

6. Proposta d’aprovació de la rectificació de l’estudi dels costos i rendiments dels 
serveis públics per al manteniment de l'abocador controlat Ripollès-3, del 
tractament i recollida de deixalles i de la FORM i d’altres prestacions als 
municipis de la comarca del Ripollès, per a l’exercici econòmic 2017. 

7. Proposta d’aprovació del projecte Pla per a la promoció del turisme de natura 
al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics. 

 
El president dóna la benvinguda als assistents i obre la sessió per tractar els punts 
de l'ordre del dia. 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN 
MATÈRIA TRIBUTÀRIA ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  
 
Antecedents de fet: 
 
1. En data de 19 de setembre de 2012 fou signat el Conveni marc entre l’Agència 
Tributària de Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, 
Girona i Lleida, de col· laboració en matèria tributària, al qual es va donar 
publicitat mitjançant la Resolució  ECO/184/2014, de 28 de gener. El Conveni 
marc, que  estableix l’objectiu d’anar desenvolupant progressivament una relació 
en matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals tan 
àmplia com sigui possible i la creació d’una gestió tributària catalana (actualment, 
autonòmica i local), amb major proximitat al ciutadà, constitueix  l’embrió de 
l’espai de col· laboració en matèria tributària entre administracions públiques 
catalanes batejat com a Tributs de Catalunya.  
 
A través dels convenis i protocols que han desplegat el Conveni marc i l’adhesió 
de nous ens,  Tributs de Catalunya ha donat lloc a una àmplia i fructífera 
col· laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i diferents entitats locals de 
Catalunya, materialitzada en la prestació de serveis tributaris en oficines 
adherides a la finestreta única tributària, en la realització d’actuacions tendents a 
la recaptació dels ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, de les 
administracions que hi estan adherides i en els intercanvis d’informació tributària 
als efectes de detecció i reducció dels incompliments tributaris en l’àmbit de les 
seves respectives competències. 
 
2. Tributs de Catalunya és un espai de col· laboració obert a l’adhesió de qualsevol 
ens local i organisme català que exerceixi funcions tributàries o de recaptació 
d’ingressos de dret públic,  que té com a objectiu millorar l’eficàcia i l’eficiència 
de la gestió tributària, entesa en sentit ampli, i la prestació de serveis tributaris als 
ciutadans, sota els principis de proximitat i de generació de mútua confiança. 
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3. El Consell Comarcal del Ripollès està interessat a adherir-se a l’espai de 
col· laboració Tributs de Catalunya amb la finalitat d’incorporar les seves oficines 
a la finestreta única tributària, per facilitar a la ciutadania el compliment dels 
tràmits tributaris, de desplegar la cooperació en matèria de recaptació destinada a 
recaptar deutes un cop iniciat el període executiu de cobrament, i d’intercanviar 
informació amb la finalitat de detectar conductes d’incompliment de les 
obligacions fiscals.  
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener 
de 2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les 
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret 
públic, de tots els municipis de la comarca, d’acord amb el contingut del “Conveni de 
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i els seus 
annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que s’aprovaven en la seva totalitat. 
També es va acordar estendre la renovació de la delegació d’aquestes competències al 
“Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a 
l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.  
En efecte, el Consorci és l’ens instrumental mitjançant el qual els Consells 
Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen les facultats delegades en les 
matèries delegades. 
 
La secretària i la interventora de la corporació han emès un informe en el qual 
conclouen que l’executivitat de l’acord d’aprovació d’aquest conveni -donat 
que el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Servei Recaptació Cerdanya 
Ripollès tenen les dades de la gestió i la recaptació dels tributs municipals, per 
delegació de la totalitat dels municipis de la comarca-, resta supeditada a què 
els ajuntaments autoritzin el Consell Comarcal del Ripollès i, per extensió al 
Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès, a compartir aquestes dades amb 
l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
II.- L’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats, en l'àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. Els convenis i els protocols, segons l’article 109 de la 
Llei esmentada, tenen caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes d'igualtat 
entre les parts. 
L’article 116 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost  disposa que les administracions 
públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres  administracions, i també poden encarregar 
la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres 
administracions, organismes o entitats públiques. 
S’han complert tots els tràmits preceptius per a la tramitació dels convenis de 
col· laboració, especialment els que disposen els articles 10, 107 i següents de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, segons la redacció donada per la Llei 10/2011, 29 
desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa. 
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III.- De conformitat amb allò que disposa l'apartat 2 de l'article 9 del Reglament 
regulador del Consell d'alcaldes i alcaldesses de la comarca del Ripollès, publicat 
al BOP de Girona núm. 229, de data 27 de novembre de 2015, els dictàmens 
previs de les resolucions sobre l'exercici de competències delegades o facultats 
atribuïdes pels municipis, seran vinculants pel Ple del Consell Comarcal, en els 
termes de la delegació efectuada. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 20 de juny de 2017, ha dictaminat 
favorablement la proposta d’aprovació del Conveni de col· laboració en matèria 
tributària entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Ripollès. 
 
D’acord amb l’esmentat i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa i 
de Seguiment de la Gestió, el Ple acorda per majoria absoluta, amb els 9 vots 
favorables dels consellers presents de Convergència i Unió, amb els 4 vots 
favorables dels consellers presents d’Esquerra Republicana de Catalunya  i els 2 
vots favorables dels consellers del grup Moviment d’Esquerres i 1 abstenció de la 
consellera del Partit dels Socialistes de Catalunya, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col· laboració en matèria tributària entre l’Agència 
Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, el qual és del contingut 
literal següent: 
 
“Conveni de col· laboració en matèria tributària entre l’Agència Tributària de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Ripollès 
 
Reunits   
 
D’una banda, el senyor Josep Lluís Salvadó i Tenesa, en qualitat de president de l’Agència 
Tributària de Catalunya. 
 
D’altra banda, el senyor Joan Manso Bosoms, en qualitat de president del Consell Comarcal del 
Ripollès  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i 
en conseqüència, 
 
Exposen 
I. Que en data de 19 de setembre de 2012 fou signat el Conveni marc entre l’Agència Tributària de 
Catalunya i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, de col· laboració 
en matèria tributària, al qual es va donar publicitat mitjançant la Resolució  ECO/184/2014, de 28 de 
gener. El Conveni marc, que  estableix l’objectiu d’anar desenvolupant progressivament una relació 
en matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals tan àmplia com sigui 
possible i la creació d’una gestió tributària catalana (actualment, autonòmica i local), amb major 
proximitat al ciutadà, constitueix  l’embrió de l’espai de col· laboració en matèria tributària entre 
administracions públiques catalanes batejat com a Tributs de Catalunya.  
 
II. Que, a través dels convenis i protocols que han desplegat el Conveni marc i l’adhesió de nous 
ens,  Tributs de Catalunya ha donat lloc a una àmplia i fructífera col· laboració entre l’Agència 
Tributària de Catalunya i diferents entitats locals de Catalunya, materialitzada (1) en la prestació de 
serveis tributaris en oficines adherides a la finestreta única tributària, (2) en la realització 
d’actuacions tendents a la recaptació dels ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, 
de les administracions que hi estan adherides i (3) en els intercanvis d’informació tributària als 
efectes de detecció i reducció dels incompliments tributaris en l’àmbit de les seves respectives 
competències. 
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III. Que Tributs de Catalunya és un espai de col· laboració obert a l’adhesió de qualsevol ens local i 
organisme català que exerceixi funcions tributàries o de recaptació d’ingressos de dret públic,  que 
té com a objectiu millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió tributària, entesa en sentit ampli, i la 
prestació de serveis tributaris als ciutadans, sota els principis de proximitat i de generació de mútua 
confiança. 
 
IV. Que el Consell Comarcal del Ripollès està interessat a adherir-se a l’espai de col· laboració 
Tributs de Catalunya amb la finalitat d’incorporar les seves oficines a la finestreta única tributària, 
per facilitar a la ciutadania el compliment dels tràmits tributaris, de desplegar la cooperació en 
matèria de recaptació destinada a recaptar deutes un cop iniciat el període executiu de cobrament, i 
d’intercanviar informació amb la finalitat de detectar conductes d’incompliment de les obligacions 
fiscals.  
 
V. Que en fases ulteriors, la col•laboració entre els ens signants ha de dirigir-se a l’homogeneïtzació 
i millora progressiva dels procediments d’aplicació dels tributs, a la compartició de coneixements 
tècnics i funcionals vinculats a l’aplicació dels tributs i a la promoció de la col•laboració 
tecnològica per a la construcció i implementació dels desenvolupaments informàtics necessaris per 
al millor acompliment dels acords d’aquest Conveni, en benefici d’ambdues administracions de 
forma equitativa. Tot això sota els principis d’eficiència, eficàcia i economia que es pretenen assolir 
amb la màxima extensió possible, amb l’objectiu final d’oferir a la ciutadania un servei tributari 
integral i de qualitat per part de les administracions tributàries catalanes. 
 
VI. Que l’Agència Tributària de Catalunya és un ens amb personalitat jurídica pròpia, plena 
capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions que té atribuïdes a l’article 2 de la Llei 
7/2007, de 17 de juliol, entre les que destaquen la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
tributs propis de la Generalitat, així com els tributs estatals cedits totalment, i la gestió de la 
recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat. 
 
VII. Que el Consell Comarcal del Ripollès és l’òrgan de govern i d’administració de la comarca, a la 
qual li corresponen fonamentalment competències de cooperació, assessorament i coordinació dels 
municipis que la integren.  
 
VIII. Que, d’acord amb l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els 
organismes i entitats públiques dependents o vinculats, en l'àmbit de les competències respectives i 
per a la consecució de finalitats d'interès comú. Els convenis i els protocols, segons l’article 109 de 
la Llei esmentada, tenen caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les parts. 
 
IX. Que l’article 116 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost  disposa que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a 
altres  administracions, i també poden encarregar la realització d'activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis a altres administracions, organismes o entitats públiques. 
 
X. Que s’han complert tots els tràmits preceptius per a la tramitació dels convenis de col· laboració, 
especialment els que disposen els articles 10, 107 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
segons la redacció donada per la Llei 10/2011, 29 desembre, de simplificació i millora de la 
regulació normativa. 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
Acorden 
 
Primer. Objecte del Conveni 
Aquest Conveni té com a objecte la millora de l’eficàcia i l’eficiència en l’aplicació dels tributs de 
les administracions signants, així com la millora de la qualitat dels diversos serveis tributaris que es 
presten als ciutadans. L’objectiu esmentat s’ha de dur a terme mitjançant l’establiment de diversos 
nivells de col· laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, 
que es detallen en les clàusules següents d’aquest Conveni.  
 
Les actuacions previstes en les clàusules següents poden ser ampliades en el futur, progressivament, 
mitjançant una addenda al Conveni o mitjançant nous convenis específics, per acord de les 
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administracions signants. Entre altres qüestions, aquests nous convenis hauran d’establir les 
actuacions de recaptació  executiva que han de desenvolupar de forma col· laborativa les 
administracions signants i el desenvolupament conjunt de sistemes i aplicacions informàtiques 
relacionades amb l’aplicació dels tributs. 
 
Segon. Règim jurídic 
Les actuacions previstes en aquest Conveni s’han d’ajustar al que estableixen les seves clàusules i, 
amb caràcter general, s’han de regir per la normativa següent: 
a) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i els seus reglaments de desenvolupament 
b) Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya 
c) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases del règim local 
d) Decret legislatiu  4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya 
e) Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març 
f) Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 
g) Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques 
h) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya 
i) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normes de 
desenvolupament 
 
Tercer. Actuacions de l'Agència Tributària de Catalunya 
L'Agència Tributària de Catalunya pot desenvolupar, a més de les competències que li són pròpies, 
les tasques següents en utilitat del Consell Comarcal: 
2.1. El servei d’informació i assistència tècnica bàsica als ciutadans amb relació als tributs 
gestionats pel Consell que determini la Comissió de Seguiment del conveni. 
2.2. Les actuacions d’assistència i de col· laboració en la gestió de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana que determini la Comissió de Seguiment. 
2.3. El servei de recepció i registre de tot tipus d’escrits i documents que presentin els ciutadans 
amb relació als ingressos gestionats pel Consell, utilitzant les eines de registre compartides que 
s’habilitin amb aquesta finalitat concreta. 
2.4. El servei d’atorgament de claus electròniques d’accés als serveis electrònics del Consell als 
ciutadans que les sol· licitin. 
2.5. L'emissió, quan ho sol· licitin els ciutadans, de cartes de pagament, certificats i altra 
documentació expedida pel Consell que permetin les aplicacions informàtiques habilitades a aquest 
efecte. 
2.6. Les actuacions de gestió recaptatòria en via executiva de deutes que li traspassi el Consell en 
l’àmbit territorial de Catalunya, en els termes especificats en un conveni específic de col· laboració 
en matèria de recaptació executiva. 
 
Quart. Actuacions del Consell Comarcal   
El Consell Comarcal del Ripollès pot desenvolupar, a més de les competències que li són pròpies, 
les tasques següents en utilitat de l'Agència Tributària de Catalunya: 
3.1. El servei d'informació i assistència tècnica bàsica als ciutadans referida als tributs de la 
Generalitat que determini la Comissió de Seguiment. 
3.2. El servei de recepció i registre de tot tipus d'escrits i documents dirigits a l’Agència Tributària 
de Catalunya presentats i lliurats pels ciutadans, utilitzant, en els casos en què així ho determini la 
Comissió de Seguiment, l’aplicació informàtica de gestió d'entrades genèrica d’aquest organisme i, 
en concret, del seu canal presencial. 
3.3. El servei de recepció, anotació al registre del Consell i introducció al sistema informàtic de 
l’Agència Tributària de Catalunya de les autoliquidacions que presentin els obligats tributaris o els 
seus representants amb relació als tributs gestionats per l’Agència. 
3.4. El servei d’atorgament de claus electròniques d’accés als serveis electrònics de l’Agència 
Tributària de Catalunya als ciutadans que les sol· licitin. 
3.5. L'emissió, després que ho sol· licitin els ciutadans, de cartes de pagament, certificats i altra 
documentació expedida per l’Agència Tributària de Catalunya que permetin les aplicacions 
informàtiques habilitades a aquest efecte. 
3.6. Les actuacions de gestió recaptatòria de deutes en via executiva en el seu àmbit territorial que li 
traspassi l’Agència, en els termes especificats en un conveni específic de col•laboració en matèria 
de recaptació executiva. 
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Cinquè. Concepte i principis rectors de la finestreta única 
5.1. La finestreta única tributària és el mecanisme de col· laboració entre les administracions 
signants que té com a finalitat fer possibles les actuacions previstes en els acords tercer i quart 
anteriors a fi de prestar atenció i assistència tributàries i facilitar el compliment de les obligacions 
tributàries dels ciutadans. 
5.2. Han d’actuar sota el principi de finestreta única les oficines de l’Agència Tributària de 
Catalunya relacionades en l’annex I d’aquest Conveni i les oficines del Consell Comarcal 
relacionades en l’annex II. 
Es podran incorporar a la finestreta única altres oficines de l’Agència Tributària de Catalunya  i del 
Consell Comarcal i les que es puguin anar obrint a partir de la data de signatura d’aquest Conveni, 
previ acord de la Comissió de Seguiment, i a proposta de l’ens titular de les oficines.  
En cas que una de les oficines que forma part de la finestreta única sigui  suprimida o deixi de 
formar part de la finestreta única per acord de la Comissió de Seguiment, a proposta de l’ens que en 
sigui titular, es donarà automàticament de baixa d’aquella. 
Es donarà publicitat de l’eventual incorporació d’oficines a la finestreta única o de l’exclusió 
d’aquesta a través del portal web de Tributs de Catalunya.  
5.3. La presentació de documents a les oficines esmentades en l’apartat 5.2 produeix els efectes 
jurídics que disposa la normativa, en concret el que estableix  l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
5.4. La formació del personal que presti serveis en oficines relacionades als annexos I i II d’aquest 
Conveni, adscrites a la finestreta única tributària, s’ha de dur a terme conjuntament per formadors 
de l’Agència i del Consell Comarcal. 
5.5 Les oficines del Consell Comarcal adherides a la finestreta única tributària s’integren a la xarxa 
Tributs de Catalunya. 
 
Sisè. Aplicació efectiva de les actuacions previstes 
L’aplicació efectiva de les actuacions previstes en els apartats tercer i quart precedents resta 
condicionada, quan sigui necessari, al desplegament d’aquest Conveni mitjançant addendes o 
convenis complementaris específics, i als acords de la Comissió de Seguiment, entre ells els de 
signatura dels protocols tècnics pertinents. També resta condicionada a la implementació dels 
desenvolupaments informàtics necessaris i a les disponibilitats de recursos humans de les 
administracions signants. 
 
Setè. Eficàcia jurídica de les actuacions d’ambdues institucions  
L’Agència Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès reconeixen eficàcia jurídica a 
l’autenticació efectuada pels empleats de les oficines d’ambdues institucions que siguin habilitats i 
autoritzats per tramitar les sol· licituds de claus electròniques d’accés als seus serveis electrònics. 
 
Vuitè. Presentació de documentació i efectes 
La presentació de documents a qualsevol de les oficines habilitades per les administracions que 
signen el present conveni produeix els efectes jurídics que disposa la normativa de procediment 
administratiu, en concret, el que s’estableix a l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Novè. Remissió de documents a l’administració competent 
9.1 La transmissió d’autoliquidacions, declaracions i la resta de documents entre les parts signants 
s’ha de practicar, amb la màxima celeritat, a les adreces convingudes. 
9.2 La tramesa de documentació s’ha de dur a terme utilitzant les mesures de seguretat adients. 
 
Desè. Comunicació  d’informació en el marc de la prevenció i reducció del frau fiscal i dels 
incompliments tributaris 
10.1 En el marc de la lluita contra el frau i els incompliments tributaris, i contra la morositat fiscal, 
les administracions signants han de promoure la comunicació  mútua àgil i regular d’informació amb 
transcendència tributària que els puguin ser d’utilitat per al compliment de les seves finalitats i en la 
tramitació dels expedients d’aplicació dels tributs, amb subjecció a la normativa vigent sobre 
comunicacions de dades amb transcendència tributària entre administracions públiques. 
10.2 Les parts signants han de promoure el manteniment i actualització permanent de la informació 
que mútuament s’hagin facilitat d’acord amb el que preveu l’article 8 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, amb l’objectiu de facilitar el compliment de les obligacions 
tributàries dels ciutadans sobre els quals s’exerceixin les competències tributàries atribuïdes per la 
normativa, millorar els serveis d’informació i assistència i augmentar l’eficàcia administrativa. A 
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aquest efecte, mitjançant protocol, s’han d’establir els sistemes d’intercomunicació tècnica 
necessaris per a les respectives àrees d’informàtica de les parts signants. 
 
Onzè. Ús d’espais en oficines del Consell Comarcal per part de l’Agència Tributària de 
Catalunya 
11.1 El Consell Comarcal posa a disposició de l’Agència Tributària de Catalunya, en les seves 
oficines, i en els termes acordats en un conveni específic,  els espais necessaris per dur a terme les 
actuacions d’atenció i assistència al públic i de gestió i recaptació dels tributs aplicats per 
l’Agència, permetent d’aquesta manera la implementació de l’Agència a la comarca del Ripollès per 
a l’exercici de les competències que li són pròpies. 
11.2 L’Agència Tributària de Catalunya assumirà la contraprestació o rescabalament que escaigui 
amb relació a l’acord al qual fa referència el punt anterior, també en els termes que s’especifiquin en 
un conveni específic.  
 
Dotzè. Altres àmbits de la col· laboració interadministrativa 
12.1 Les parts signants han de compartir coneixements tècnics i funcionals vinculats a l’aplicació 
dels tributs i han de promoure la col· laboració tecnològica per a la construcció i implementació dels 
desenvolupaments informàtics necessaris per al millor compliment dels acords d’aquest Conveni i en 
benefici d’ambdues administracions de forma equitativa, amb la finalitat d’augmentar l’eficiència de 
la gestió pública tributària. 
12.2 L’Agència Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal han de col· laborar en la pràctica en 
les respectives oficines de notificacions pendents de qualsevol acte o tràmit propi dels procediments 
tributaris que hagi estat dictat per l’altra administració. 
 
Tretzè. Protecció de les dades tributàries 
13.1. La comunicació de dades amb transcendència tributària entre les administracions signants, i el 
tractament de les dades personals amb transcendència tributària a les quals tenen accés, en virtut de 
les fórmules de col•laboració previstes en aquest Conveni, se sotmeten al que disposen els articles 
11 i 12  i la resta d’articles que li siguin aplicables de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desplegament. 
13.2. Per tal de garantir la seguretat de la informació a què tinguin accés per compte de l’altra 
administració, les administracions signants es comprometen a adoptar, segons el nivell de protecció, 
les mesures de seguretat necessàries d’índole tècnica i organitzativa per tal d’evitar-ne l’alteració, la 
pèrdua, o l’accés no autoritzat. A aquest efecte, les administracions signants han de dur a terme els 
controls sobre els accessos fets a les dades tributàries pertinents. 
 
Catorzè. Comissió de Seguiment 
El seguiment d’aquest Conveni el fa la mateixa Comissió de Seguiment establerta a l’acord vuitè del 
Conveni de col· laboració de 17 de setembre de 2013, pel qual es determinen les actuacions previstes 
a l'acord segon del Conveni marc signat entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de 
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida en data 19 de setembre de 2012, i se n'estableixen els 
procediments necessaris per dur-les a terme, fet públic mitjançant Resolució ECO/185/2014, de 28 
de gener. Aquesta Comissió es va constituir el dia 3 de febrer de 2014. 
El representant del Consell Comarcal del Ripollès en la Comissió esmentada és el vocal designat per 
la Diputació de Girona. 
La Comissió de Seguiment d’aquest Conveni té les funcions relacionades en l’acord vuitè del 
Conveni de 17 de setembre de 2013 anteriorment esmentat. 
 
Quinzè. Desenvolupament del Conveni 
15.1 Aquest  Conveni pot ser objecte de desenvolupament i concreció, pel que fa a les línies que 
marca, per acord de les dues parts que el signen.  
15.2 La Comissió de Seguiment ha d’establir un calendari d’implementació per tal de posar en 
marxa els serveis  i les actuacions previstos en el Conveni. 
 
Setzè. Consorci tributari 
Les parts poden, si escau, participar en la creació d’un consorci tributari entre l’Agència Tributària 
de Catalunya i les administracions locals de Catalunya que en vulguin formar part, que doni forma 
jurídica al sistema de relacions estipulat en aquest Conveni i en els signats per l’Agència i les 
administracions locals i supralocals  catalanes, de col· laboració en matèria tributària. 
 
Dissetè. Naturalesa jurídica 
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17.1 Aquest Conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, segons el que disposa el seu article 4.1.c. 
17.2 En la interpretació i desenvolupament d’aquest Conveni regeix l'ordenament jurídic 
administratiu, sense perjudici que s’apliquin els principis del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, d’acord amb el que disposa el seu article 4.2, i sense perjudici de les funcions 
atribuïdes a la Comissió de Seguiment. 
 
Divuitè. Obligacions de contingut econòmic 
D’aquest Conveni no es deriven obligacions de contingut econòmic per cap de les parts. 
 
Dinovè. Vigència, denúncia i revisió del Conveni 
19.1 Aquest Conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2020, llevat de denúncia expressa per 
qualsevol de les  parts, notificada fefaentment a les altres parts amb una antelació mínima de sis 
mesos abans de la data de venciment del Conveni i amb l’exposició de motius que la fonamentin.  
En qualsevol moment abans de la finalització de la vigència d’aquest Conveni, les parts signants 
podran acordar-ne la pròrroga per un període màxim de quatre anys addicionals. 
19.2 El Conveni es pot revisar o modificar de comú acord a instàncies de l’Agència i/o del Consell 
Comarcal quan circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a una millor realització de les 
actuacions objecte del Conveni.  
 
Vintè. Altres causes d’extinció del Conveni i submissió expressa a la jurisdicció contenciosa 
administrativa 
20.1. A més de la finalització de la seva durada o de la causa d’extinció prevista a la clàusula 
dinovena, aquest Conveni s’extingirà per incompliment manifest dels acords que s’hi contenen, per 
mutu acord, per impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del Conveni i per la resta 
de causes d’extinció regulades per Llei. 
20.2. Qualsevol qüestió litigiosa que es pugui plantejar amb relació a la interpretació, compliment o 
extinció d’aquest Conveni correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Vint-i-unè. Entrada en vigor 
Aquest Conveni entra en vigor i obliga els signants des de l’endemà de la  signatura, però és requisit 
d’eficàcia davant de tercers la seva publicació íntegra en els diaris oficials corresponents. 
I, com a prova de conformitat i a un sol efecte, signen aquest document en dos exemplars a ...., el 
dia ..... de ......... de 2017. 
El president de l’Agència Tributària de Catalunya, Josep Lluís Salvadó i Tenesa// El president del 
Consell Comarcal del Ripollès, Joan Manso i Bosoms.” 
 

Segon.- Donat que les dades de la gestió i la recaptació dels tributs municipals, el 
Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès, 
les tenen per delegació de la totalitat dels municipis de la comarca, l’executivitat 
d’aquest acord resta supeditada a què els ajuntaments autoritzin el Consell 
Comarcal del Ripollès i, per extensió al Consorci Servei Recaptació Cerdanya 
Ripollès, a compartir aquestes dades amb l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als municipis de la comarca, al Consorci Servei 
Recaptació Cerdanya Ripollès, al Consell Comarcal de la Cerdanya, a la 
Diputació de Girona i a l’Agència Tributària de Catalunya als efectes oportuns. 
 
El President explica que, com saben els presents, s’estan desplegant estructures 
d’estat. En principi els convenis es preveien només amb les diputacions, però atès 
que el territori és plural, en determinades comarques aquest convenis s’ha de 
subscriure amb els consells que tenen delegada la recaptació. Es precisarà 
l’autorització dels ajuntaments per poder transferir les dades a l’Agència 
Tributària. 
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El dia 1 de setembre l’oficina de tributs ja s’implanta al Consell Comarcal. 
 
El conseller Sergi Albrich del grup d’ERC diu que evidentment voten a favor, 
però volen posar de relleu i posar en valor el desplegament que la Generalitat fa 
d’aquestes estructures d’Estat al territori. 
 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA XARXA LOCAL DE 
MUNICIPIS GIRONINS (XALOC) I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA 
JURIDICOADMINISTRATIVA I ECONOMICOFINANCERA DELS MUNICIPIS 
DEL RIPOLLÈS 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Ple ho aprova per 
unanimitat del membres assistents. 
 
   
 
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 
REGULADORA DE LES TAXES D’ENSENYAMENT A L’ESCOLA 
COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS  

 

Antecedents de fet: 

Vist l’expedient tramitat per modificar l’ordenança fiscal reguladora de les taxes 
d’ensenyament a l’Escola Comarcal del Ripollès. 

 
Fonaments de Dret: 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals resulta necessària, 
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
La Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat. Aquesta previsió justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
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Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals obeeixen al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Atès que en l’expedient hi figuren la memòria economicofinancera i els informes 
de Secretaria i Intervenció, així com les diferents modificacions proposades; 
 
El Consell d'Alcaldes ha d’emetre dictamen previ a la resolució definitiva de les 
ordenances fiscals, de conformitat amb el que disposa l’article 9.1.b) del 
Reglament regulador del Consell d’alcaldes i alcaldesses de la comarca del 
Ripollès. 
 
El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió celebrada en data 20 de juny de 2017, ha 
dictaminat favorablement aquesta proposta d’aprovació de la modificació 
l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de les taxes d’ensenyament a l’Escola 
Comarcal de Música del Ripollès. 
  
Correspon al Ple del Consell Comarcal l’aprovació de les ordenances, de 
conformitat amb el que disposa l’article 14.2.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal 
del Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple aprova, per majoria absoluta, amb els 9 vots 
favorables dels consellers presents de Convergència i Unió, els 2 vots favorables 
dels consellers de Moviment d’Esquerres, 4 vots en contra dels consellers presents 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i 1 abstenció de la consellera del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació l’Ordenança Fiscal núm. 13, 
reguladora de les taxes d’ensenyament a l’Escola Comarcal de Música del 
Ripollès, en la forma i el contingut que consta en l’expedient tramitat a l’efecte i 
que hauran de regir durant el curs 2017-2018.  
 
Segon.- L’acord d’aprovació definitiva d’aquesta modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 13 per al curs 2017-2018, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present 
acord, juntament amb les noves taxes i l’ordenança fiscal, mitjançant anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de màxima difusió de la província 
i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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El president cedeix la paraula al conseller senyor Josep Coma que explica el 
contingut de la modificació de l’Ordenança. El gestor del servei aquest curs ha 
estat l’Ateneu dels Arts i les Música del Ripollès. L’expectativa per al proper curs 
és que el concurs sigui més llarg, 2 anys més un. S’obre una nova seu a 
Campdevànol. El nou concurs preveu la regularització dels sous de conformitat 
amb el conveni del sector, es requereix més dedicació del professorat per 
l’increment del nombre d’alumnes, el P4 i P5 de Campdevànol que també 
requereix més hores. 
 
La majoria dels ingressos de l’ECM vénen coberts per les taxes. Tot i així no 
s’assoleix l’equilibri entre ingressos i despeses. Es proposa l’increment de 1,98% 
de les taxes, excepte el grau d’infantil. Després es congelen per tal d’incentivar 
no perdre els alumnes de P5 cap a la formació reglada. S’incorpora per primera 
vegada una bonificació pels diferents membres de la unitat familiar. 
 
Finalment, dir que hi ha acord amb els ajuntaments que tenen seu que assumeixen 
el cost del P4 i P5 i que en el Consell d’Alcaldes s’ha plantejat la possibilitat de 
subscriure convenis amb els ajuntaments per pagar la quota dels alumnes 
empadronats al seu municipi que van a alguna escola on hi ha seu. S’ha d’acabar 
de parlar en un proper consell d’alcaldes. 
 
El conseller Sergi Albrich d’ERC diu que votaran en contra de l’increment de 
taxes. Veuen bé bonificar els diferents membres d’una mateixa unitat familiar, 
celebren que Campdevànol tingui novament seu, però no compateixen que el 
quadre de despeses s’hagi d’assumir per les taxes quan s’inclouen a les despeses 
les derivades de l’escala de seguretat de l’ECM. S’han revisat les ordenances 
d’altres escoles de música properes i l’aportació del Consell ratlla el 30 %, quan 
al Ripollès és del 18%. La quota és més elevada que la d’altres escoles, s’està 
encarint el producte comarcal quan en altres llocs no passa. 
 
El president senyor Manso diu que sempre han defensat com a grup que aquesta és 
una estructura d’estat comarcal i en l’únic municipi gran que governa el grup del 
senyor Albrich no hi ha seu. Li dóna un any per incloure aquest municipi i després 
tots podem parlar del repartiment de costos. Li prega comentar-ho al senyor 
Batchelli, no comparteix segons quins discursos han de convèncer els seus 
companys de viatge se sumar-se en aquest projecte. Ara Campdevànol ja hi és, en 
canvi Camprodon on governen no hi és i li diu al senyor Albrich que té molta 
feina durant aquest any. 
 
El senyor Albrich contesta que per sort vostè no governa a Camprodon, recorda 
que la mateixa pressió que reclama per Camprodon s’ha fet a Campdevànol per 
tornar a l’ECM i això no comporta que les despeses d’infraestructura s’hagin de 
carregar com a costos de les taxes de l’ECM.  
 
El president diu que fa cinc anys que sent aquesta música i ara creu que l’ajudaran 
amb Camprodon. 
 
El conseller senyor Josep Coma recorda que no és una escola d’ensenyament 
reglat i, per tant, tota inversió feta a la instal· lació s’ha d’incloure com a cost 
imputable al servei, com passa al Refugi i a tots els serveis  Tot i incloure l’escala 
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i la caldera això passa en tots els ajuntaments i en tot cas l’aportació queda 
superada per la que fa el Consell. La comparativa amb territoris propers l’han fet, 
però són una comarca petita, amb territoris separats, la qual cosa genera que els 
costos es disparin pel fet d’apropar l’ensenyament al territori. Hem après dels 
errors, fa anys l’escola passava per moments molt baixos, fa anys els ajuntaments 
pagaven molt, era insostenible i en un  moment determinat que es van haver 
d’apujar molt les taxes es van perdre molts alumnes. La puja sostinguda prevista 
ara, a petició dels regidors dels diferents ajuntaments, justament és per fer-ho de 
manera sostinguda. 
 
El senyor Albrich per acabar, diu que si no compartim que s’imputin aquestes 
inversions al quadre de despeses, el mateix passa amb les llars d’infants, 
l’ensenyament sigui reglat o no entenem que hi ha costos que no s’han d’imputar. 
 
El conseller senyor Roger Bosch, del grup d’ERC, diu que vol fer una valoració 
d’aquest curs amb l’externalització del professorat. Creuen que es va buscar una 
sortida pel mateix professorat, però tenen la impressió que el Consell s’ha tret un 
pes de sobre, amb aquesta gestió. Els professors es volen dedicar a la part docent i 
en tot cas la gestió que es faci des del Consell. No deixar totalment la gestió a 
càrrec del professorat. 
 
El president diu que aquesta apreciació és del tot desdibuixada, si fos així no hi 
haurien 300 alumnes, es va donar sortida a una situació laboral irregular, no 
tenien plaça, i s’ha tutelat totalment el servei. El resultat ha estat excel· lent. La 
situació intermèdia no és possible legalment. S’ha donat solució a una situació de 
precarietat absoluta. 
 
El conseller Bosch diu que és un tema de percepcions. Celebra la voluntat de 
poder arreglar les coses i a això s’agafen. 
 
El president diu que hem fet moltes reunions per parlar d’aquest tema si tenen 
alguna proposta a fer, diu que la facin i l’abordarem.  
 
El senyor Bosch diu que es faci abans de començar el nou curs. 
 
El president diu que l’escola funciona a la perfecció hem crescut a nivell 
d’alumnes i s’ha creat una nova seu. 
 
 
4. DONAR COMAPTE DEL PLA D’AUDITORIES DE LA CORPORACIÓ 
 
Es dóna compte del Pla de control posterior, control financer i auditoria de l’exercici 2017 
del Consell Comarcal del Ripollès i dels Consorcis adscrits, el qual és del contingut literal 
següent: 
 
“PLA DE CONTROL POSTERIOR, CONTROL FINANCER I AUDITORIA DE 
L’EXERCICI 2017 DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DELS 
CONSORCIS ADSCRITS 
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La funció de control intern de la gestió econòmic-financera i pressupostària de les 
entitats locals, els seus organismes autònoms i altres entitats dependents, es troba 
regulada bàsicament en: 

- l’article 136 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL) 

- els articles 213. 220 i 221 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,  
(TRLRHL)  

- el títol III de la Llei 3/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 
- Capítol VII, Control i fiscalització, de les Bases d’execució del pressupost del 

Consell Comarcal del Ripollès per a l’exercici 2017 
 
Aquesta funció de control intern, econòmic-financer i pressupostari ha estat atribuïda a 
la Intervenció, segons  

- l’article 92 bis. 2.b), de la LRBRL,  
- l’article 4.1 del Real Decret 1174/1987 de 18 de setembre, pel que es regula el 

Règim Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional,  

- El Títol III de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions, 
- L’article 136 de la llei 7/1985 LRBRL. 
- L’article 122 de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic. 
 
L’exercici d’aquesta funció es troba regulat en la part que sigui d’aplicació en  

- la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària (LGP) 
- el Real Decret 2188/1995, pel que es regula el règim de control intern exercit per 

la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), 
- la circular 1/1999, de 26 de març, de la IGAE, de control financer,  

(entre d’altres) 
 
Les Normes d’auditoria del Sector Públic aprovades per Resolució de la Intervenció 
General de l’Estat de 14 de febrer de 1997 i publicades per Resolució d’1 de setembre de 
1998, són d’aplicació directa al Sector Públic Local d’acord amb el que s’indica en 
l’article 220 del TRLRHL.  El control financer es realitzarà per procediments d’auditoria 
d’acord amb les normes d’auditoria del Sector Públic. 
 
El Pla d’auditories i actuacions de control financer s’executaran per la pròpia 
Intervenció o per persones físiques o jurídiques autoritzades segons el condicionaments 
de la llei 22/2015 de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes. 
 
Aquestes actuacions tindran com a objectius principals: 
 

- Comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic-financer dels Serveis de les 
Entitats Locals i els seus consorcis adscrits.  Aquesta comprovació es farà 
extensiva als beneficiaris i entitats col·laboradores per raó de subvencions. 
 

- Informar del compliment de les normes i directrius que siguin d’aplicació, així 
com del grau d’eficiència en l’abast que es determini en la consecució dels 
objectius previstos (art 220.2 TRLRHL). 
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Seguint les directrius d’aquest Pla, s’elaborarà el Plec de condicions generals i 
particulars per a la contractació de les auditories i actuacions de control financer de 
l’exercici econòmic 2017, que complementaran les directrius generals contingudes en 
aquest Pla. 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
S’aplicarà als Serveis de l’Entitat Locals, Consorcis i beneficiaris i entitats 
col·laboradores per raó de subvencions. 
 
En tot cas el Pla serà d’aplicació en aquells supòsits que sigui legalment exigible, en els 
que ho estableixi el seu títol constitutiu, fundacional o en l’aportació que s’efectuï, o 
s’entengui necessari atenent a la importància relativa o risc de l’aportació. 
 
 
OBJECTIUS DEL PLA ANUAL 
 
I.- En l’àmbit del control posterior.- 
 
a- Despeses no subjectes a fiscalització prèvia: 

 
Verificar que els actes i els procediments aplicats a la gestió d’aquestes despeses, 
d’acord amb la base 67a de les d’Execució del pressupost 2017, s’ajusten a les 
disposicions aplicables en cada cas, determinant el grau de compliment de la 
legalitat en la gestió dels crèdits, tot això de conformitat amb l’article 219.3 del 
TRLRHL. 

 
b- Despeses subjectes a fiscalització prèvia limitada. 
 

 
Analitzar que els expedients, actes i els procediments aplicats en la gestió d’aquestes 
despeses, d’acord amb la baser 69a de les d’Execució del Pressupost 2017, s’ha 
desenvolupat d’acord amb les disposicions aplicables a cada cas, i determinar el 
grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits i tot això de conformitat 
amb l’article 219 del TRLRHL. 

 
c- Control posterior dels ingressos i drets. 

 
Verificar que els procediments aplicats en la gestió i recaptació dels ingressos que, 
d’acord amb la base 67a de les d’Execució del Pressupost i l’article 219.4 del 
TRLRHL s’ha substituït la fiscalització prèvia dels mateixos per la inherent a la presa 
de raó en comptabilitat, garanteixen de forma raonable que les operacions s’han 
desenvolupat e conformitat amb la normativa aplicable, així com la integritat de la 
informació continguda dels fons públics recaptats. 
 

d- Comprovació material de les inversions 
 
L’objectiu d’aquesta comprovació consistirà en verificar si el bé o dret existeix, és 
propietat de l’entitat, s’ha incorporat a l’inventari de béns i, amb l’abast que sigui 
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possible, que s’ajusta a les descripcions contingudes a l’acta de recepció i a la 
darrera certificació o factura.  
 

Aquest conjunt d’actes, procediments i transaccions conformen l’àmbit el control 
posterior que s’exercirà al Consell Comarcal del Ripollès i als Consorcis adscrits, 
sotmesos a funció interventora, sobre una mostra representativa dels actes, documents o 
expedients mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria. 
 
 
II. En matèria del control financer: 
 
El control financer s’exercirà mitjançant la realització d’auditories de regularitat, que 
comprenen l’auditoria financera i l’auditoria de compliment. 
 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
1.- Objectius de l’auditoria 
 
A.-Consorcis:   
 

• Auditoria financera:  obtenir una seguretat raonable sobre si la comptabilitat en 
general i els comptes anuals i resta d’estats financers, expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de 
l’entitat, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu, d’acord amb les normes i 
principis generalment acceptats. 

 
• Auditoria de compliment: verificar que els actes, operacions i procediments de 

gestió s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius 
que siguin d’aplicació. 

 
B.- Beneficiaris i entitats col·laboradores per raó de subvencions 
 

• En el cas de beneficiaris i entitats col·laboradores per raó de subvencions es 
verificarà en l’àmbit de la subvenció atorgada, incloent-hi tots aquells aspectes 
complementaris i de registre que puguin ser necessaris per a la comprovació, 
d’acord amb el Títol III de la llei 38/2003 General de subvencions. 

•  
 
2.- Abastament del treball d’auditoria 
 
A.- Auditoria financera: comprendrà com a mínim les següents tasques: 
 

• Examen dels estats financers de l’organisme mitjançant procediments de 
verificació, comparació, confirmació, anàlisi i altres mètodes que es consideri 
oportú aplicar, amb objecte d’opinar sobre si els mateixos reflecteixen 
adequadament la seva situació patrimonial, els resultats de les seves operacions i 
els canvis en la seva situació financera, d’acord amb els principis de comptabilitat 
generalment acceptats i la legislació vigent. 
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• Avaluació dels sistemes de control intern en relació a procediments comptables i 

administratius, d’organització i autorització, execució i control de les operacions. 
 

B.- Auditoria de compliment: comprendrà com a mínim les següents tasques: 
 

• Compliment del pressupost i programes anuals i anàlisis de les desviacions. 
• Adequació de les despeses a les finalitats estatutàries de l’organisme. 
• Adequació de les despeses i ingressos als pressupostos i programes d’actuació. 
• Adequació del conveni col·lectiu del personal a les normes legals vigents i 

adaptació a la limitació establerta en la Llei de Pressupostos. 
• Autorització de la despesa i pagament per òrgans competents. 
• Adequació de la contractació, a les disposicions que els siguin d’aplicació i en 

especial a l’examen de: 
o Compliment dels principis de publicitat i concurrència 
o Procediment de contractació 
o Competència de l’adjudicació 
o Compliment del contracte 

 
C.- Control financer de les subvencions 
 
El control financer de subvencions s’exercirà respecte dels beneficiaris i, en el seu cas, 
entitats col·laboradores.  Tindrà com a abast el determinat en l’article 44 de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, a tal efecte, es verificarà: 

• L’adequada o correcta obtenció de les subvencions per part del beneficiari 
• El compliment de les obligacions de gestió i aplicació de la subvenció. 
• Adequada i correcta justificació de la subvenció a la realitat i regularitat de les 

operacions que d’acord amb la justificació presentada, han estat finançades amb 
la subvenció. 

• Adequat i correcte finançament e les activitats en relació al que disposa l’article 
19.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. 

• L’existència de fets, circumstància o situacions no declarades a l’administració 
que poguessin afectar la subvenció. 

 
Es realitzarà el control financer de al menys una subvenció per tipologia, sens perjudici 
del que resulti d’aplicar altres criteris o el mostreig estadístic, si es consideren adients.  
Les subvencions de capital poder ser totes objecte del control financer, excepte que s’opti 
per les més representatives del conjunt de les seleccionades per mostreig estadístic. 
 
3.- Contingut i presentació de l’informe d’auditoria o de control financer 
 
L’informe es presentarà d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic, sens 
perjudici de l’aplicació del que correspongui segons Llei 22/2015 de 20 de juliol, 
d’Auditoria de Comptes. 
 
L’informe contindrà tots i cadascun dels següents apartats, sens perjudici de les 
particularitats i adaptacions en el cas de beneficiaris i col·laboradors per raó de 
subvencions.  
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- Opinió sobre els estats econòmic-financers en quan a la seva execució i 
presentació d’acord amb els principis comptables i normes legals que siguin 
d’aplicació. 

- Resultat de l’avaluació dels sistemes de control intern en el funcionament dels 
diferents serveis, indicant les deficiències de tot ordre que es detectin i aportant, 
en el seu cas, les suggerències que es considerin oportunes en ordre a la seva 
millora. 

- Limitacions trobades en l’aplicació de les normes i procediments d’auditoria. 
- Indicació expressa de les salvetats formulades en l’informe d’auditoria de 

l’exercici anterior que hagin estat solventades, així com de les que persisteixin. 
- Referència a les informacions i conclusions obtingudes que pel seu caràcter 

reservat hagin d’incloure’s en informe separat. 
- Menció expressa de cadascun dels incompliments de la normativa legal aplicable 

detectats. 
 

- Existència d’incerteses el resultats de les qual no es pugui avaluar o quantificar. 
 
Addicionalment, l’entitat auditora presentarà al Consell una Carta de recomanacions i 
conclusions, on s’explicitaran totes aquelles debilitats, incidències, recomanacions i 
altres comentaris que es considerin adients que, per la seva menor rellevància, no formen 
part de l’informe d’auditoria. En aquest document s’avaluarà també les millores en la 
gestió aconseguides per l’entitat auditada respecte exercicis anteriors. 
 
En el cas de beneficiaris i col·laboradors per subvencions es posarà de manifest a 
l’informe: 

- El resultat de la verificació d’acord amb l’article 44 de la Llei 38/2003 General de 
subvencions 

- Les diferències a reintegrar que en puguin resultar. 
 
En l’informe, que es presentarà per escrit i degudament signat pels responsables de 
l’auditoria, es farà constar expressament que s’han tingut en compte les normes tècniques 
d’auditoria general i les normes d’auditoria del sector públic en particular i s’escau, les 
de control financer segons correspongui.  Així mateix, s’efectuaran les recomanacions 
oportunes per a la introducció de millores que ajudin a corregir les àrees problemàtiques, 
o les debilitats detectades 
La Intervenció General, la Gerència o la Presidència podran sol·licitar, abans de l’inici 
dels treballs, informació sobre qüestions concretes.   També es podrà sol·licitar, en 
qualsevol moment, aclariments i informació complementària sobre aspectes continguts en 
l’informe d’auditoria.  Aquesta informació es facilitarà en un informe d’auditoria 
complementària. 
 
4.- Desenvolupament dels treballs 
 
Per al desenvolupament dels treballs, els auditors o realitzadors del control financer 
mantindran la necessària coordinació amb la Intervenció i la Gerència/Direcció, els 
quals prestaran tota l’assistència que precisin els auditors, establint-se, de comú acord, 
un pla d’informació i/o reunions periòdiques. 
 
La Intervenció podrà: 

- Analitzar amb els auditors, la naturalesa i extensió els treballs de revisió. 
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- Supervisar les proves, mostres i resta de tècniques auditories que s’apliquin el en 
els treballs 

- Exercitar el control de qualitat de l’auditoria. 
 
En qualsevol cas, en el contracte dels serveis d’auditoria s’hi inclouran les següents 
clàusules: 
 

- Aplicació obligatòria de les Normes d’Administració del Sector Públic aprovades 
per Resolució de l’interventor General de l’Estat, de 14 de  
 
febrer de 1997 i resta de normes aplicables segons el tipus d’auditoria, i amb 
caràcter supletori, les Normes Tècniques d’auditories publicades per ICAC. 
 

- Accés als papers de treball i resta de suports documentals i informàtics. 
 

- Obligatorietat d’emetre informe de control intern. 
 

- Possible realització de revisió i control de qualitat quan la intervenció ho estimi 
convenient.   Es verificarà el compliment per part dels auditors de totes les 
obligacions assumides o derivades del contracte i també els aspectes relacionats 
amb el desenvolupament de l’auditoria: planificació, execució del treball, direcció 
i supervisió, informes i arxiu. 
 

5.- Contractació 
 
La contractació de la firma auditora en el cas dels consorcis adscrits al Consell 
Comarcal del ripollès, es farà pel propi Consell.  Es procedirà de la mateixa manera en el 
cas del control financer que es pugui contractar externament. 
 
1/ oferta 
S’efectuarà d’acord amb el ple de condicions, però com a mínim contindrà, en tots els 
casos, els següents apartats: 

- Abast del treball a realitzar  
- Opinions (mínimes) a expressar en l’informe d’auditoria 
- Pla de treball 
- Calendari de treball 
- Equip de treball amb la designació expressa del responsable del mateix. 
- Pressupost, indicant l’estimació del temps que durarà cada fase del pla de treball 
- Breu historial d’experiència auditant el Sector Públic, i en especial el Local, als 

efectes d’acreditar la solvència tècnica. 
 
2/Remuneració 
La remuneració dels auditors de comptes o els criteris per al seu càlcul es fixaran, en tot 
cas, abans de que comencin l’exercici de les seves funcions i per a tot el període en què 
hagin d’exercir-les. Per a l’exercici de dita funció no podran rebre cap altra remuneració 
o avantatge de qualsevol entitat auditada. 
 
3/ Pagament de treball d’auditoria 
En el cas de les auditories i control financer contractat externament es tindrà en compte 
el que específicament determini els plecs de condicions i contractes.  Si no es determina 
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serà a càrrec del Consell.  En qualsevol cas, es repercutirà el cost als consorcis adscrits 
si així ha estat determinat. 
 
4/ Lliurament de l’informe 
El lliurament dels informes s’efectuarà d’acord i en els terminis que s’estableixin en el 
plec de condicions aprovat pel Consell. 
 
Òrgans i equips de control actuants 
 
Els mitjans personals disponibles actualment a la Intervenció del Consell Comarcal del 
Ripollès, no són suficients per afrontar la realització de les actuacions de control 
recollides en la present pla de control, pel que seria necessària l’ampliació de personal 
per a cobrir les mateixes, i com a mínim, les actuacions proposades en l’àmbit de control 
posterior. 
 
És per això, que fent ús del que disposa l’article 222 del TRLRHL, i temporalment mentre 
no es disposi del personal necessari, es requerirà la contractació externa d’equips 
professionals adequats, amb formació i experiència específica en la matèria, per a dur a 
terme les actuacions previstes.  En tot cas, els treballs seran dirigits i supervisats per la 
Intervenció del Consell. 
 
Aquest Pla d’auditories i actuacions de control financer s’aplicarà a l’exercici 2017 i 
s’entendrà prorrogat per exercicis següents en el supòsit que no se n’aprovin d’altres. 
 
Correspon a la Intervenció el complement de les determinacions del Pla, en tot el que 
sigui precís per a possibilitar la seva aplicació. 
 
Ripoll, a 5 de juny de 2017     
La interventora”       
 
Aquest Pla s’haurà de comunicar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i al 
Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès, als efectes del seu coneixement. 
 
El Ple en queda assabentat. 
 
5. DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PEL CONSELL DE GOVERN EN 
LA SESSIÓ DE DATA 6.6.17 DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES ADMESES 
AL 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 
 
Es dóna compte de l’acord adoptat pel Consell de Govern en la sessió de data 6 de juny de 
2017, que es transcriu a continuació: 
 
“9.4. PROPOSTA D’ACORD PER CLASSIFICAR LES OFERTES ADMESES AL 
PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE LA 
RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS DELS 
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RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, EXCEPTE EL 
MUNICIPI DE CAMPRODON I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ 
 
Antecedents de fet: 
 
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. 
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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 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 
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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). 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 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, 
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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. 

- 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 
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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. 
 
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.    
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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: 
 - 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” 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
I.- El Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i 
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, regula 
la resolució en els recursos especials en matèria de contractació, així com els actes 
posteriors a aquesta i efectes, en els seus articles 31 i següents. 
 
En el mateix sentit ho fan els articles 26 i següents del Decret 221/2013, de 3 de 
setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i 
s’aprova la seva organització i funcionament. 
 
En concret, l’article 26 del Decret 221/2013 estableix que la resolució que es dicti en 
el procediment de recurs estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions 
formulades, o declararà la seva inadmissió, tot decidint motivadament totes les 
qüestions que s’hagin plantejat durant la instrucció de l’expedient.  
 
Si com a conseqüència del contingut de la resolució es precisés que l’òrgan de 
contractació hagués d’acordar l‘adjudicació del contracte corresponent a un altre 
licitador, es concedirà a aquest un termini de deu dies hàbils per tal que complimenti 
allò establert a la normativa bàsica de contractes sobre l’aportació de la 
documentació corresponent per part del licitador que hagués presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
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El Tribunal, en dictar la corresponent resolució, deixarà sense efecte la suspensió 
automàtica del procediment quan aquesta s'hagués produït, així com la resta de 
mesures provisionals que hagués acordat. Si la resolució fos totalment o parcialment 
estimatòria, el Tribunal també ordenarà la devolució de les garanties que s’haguessin 
pogut constituir per respondre dels perjudicis derivats de l'adopció de mesures 
provisionals. En cas que la resolució del recurs fos desestimatòria, s’estarà al que 
disposa l’article 28. 
 
És important destacar que, de conformitat amb el que disposa l’article 27.2 del 
mateix Decret, les resolucions que posin fi al procediment de recurs, reclamació 
o qüestió de nul·litat, seran executades per l'òrgan de contractació o per 
l’entitat contractant autora de l'acte impugnat, amb subjecció estricta als seus 
termes. En el mateix sentit es pronuncia l’article 36 del Reial Decret 814/2015, en 
determinar que les resolucions que posin fi al procediment de recurs s’executaran 
per l’òrgan de contractació autor de l’acte impugnat, amb subjecció estricta als seus 
termes. 
 
En el cas que la resolució disposés la retroacció del procediment, l'anul·lació de 
tràmits ordenada pel Tribunal no serà obstacle perquè es mantinguin els actes i 
tràmits del procediment, la validesa dels quals no es vegi afectada per la infracció 
declarada pel Tribunal. 
 
L’article 29 del Decret estableix que, d’acord amb allò establert a la normativa 
vigent en matèria de contractació administrativa i a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, les resolucions i els actes 
dictats pel Tribunal no són objecte de recurs en via administrativa i contra ells 
només podrà interposar-se recurs contenciós administratiu. 
 
Quan s’interposi recurs contenciós administratiu contra les resolucions del Tribunal, 
aquest remetrà a l’òrgan contractual que ha dut a terme originàriament l’acte 
impugnat, la documentació corresponent a la tramitació del recurs, a fi que 
l’incorpori a l’expedient de contractació i el remeti al jutjat o tribunal corresponent, 
de conformitat amb el que disposa l’article 30.1. 
 
La notificació a les persones que han comparegut en el recurs administratiu a fi que 
puguin comparèixer davant el jutjat o tribunal corresponent, l’ha d’efectuar l’òrgan 
de contractació autor de l’acte recorregut originàriament. 
 
 
II.- L’article 49.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
determina que la resolució que es dicti en el recurs especial en matèria de 
contractació serà immediatament executiva. Contra aquesta resolució només cap 
la interposició del recurs contenciós administratiu. 
 
 L’article 47 del TRLCSP estableix que, si com a conseqüència del contingut de la 
resolució que es dicti en els recursos especials en matèria de contractació, fos precís 
que l’òrgan de contractació acordés l’adjudicació a un altre licitador -com concorre 
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en el cas que ens ocupa-, s’ha d’atorgar a aquest un termini de 10 dies hàbils per a 
que complimenti el previst a l’apartat 2 de l’article 151. 
 
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 constitueixi 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. 
 
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. 
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En la resta de casos, el contracte s’haurà de formalitzar en el termini màxim dels 15 
dies hàbils següents al de la recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors i 
candidats. 
 
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. 
 
III.- 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. 
 
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.  
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IV.- 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, el Consell de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Revocar 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 ratificar 
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. 
 
Segon.-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 recepció d’aquest acord, presentin a la Secretaria 
del Consell Comarcal del Ripollès, la documentació que es detalla a 
continuació: 
 

• La garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació anual IVA exclòs, 
(61.352,88 €). 

Documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el Document 
Europeu de Contractació (DEUC) presentat per cadascuna de les empreses que 
integren la UTE: 
 

• En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:  
- Si l’empresa proposada com a adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de 
presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost. S’ha 
d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en 
la matrícula de l’impost.  
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en 
l’apartat 1 de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una 
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el 
document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.  
• Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, presentat per cadascuna de 
les empreses que formaran la UTE. 
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• Documentació acreditativa corresponent a la capacitat d’obrar i a la 
personalitat jurídica de cadascuna de les empreses (escriptura de constitució, 
etc) 

• Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions 
en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del 
passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits 
formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en 
el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran 
testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament. 

• Documentació acreditativa de comptar amb la classificació empresarial 
requerida a la clàusula 12.2: Grup R, Subgrup 5, Categoria 5 de les dues 
empreses que concorrin agrupades en UTE (s'admetrà la Categoria D per a 
les classificacions atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor del RD 
773/20015, pel qual es modifica el RGLCAP). Han d’estar classificades i 
resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del 
RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en 
aquests plecs.  

• Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
500.000 €. 

• Certificat de qualitat ISO 14001 (dels serveis objecte del contracte), EMAS o 
equivalent, de cadascuna de les empreses integrants de la UTE. 

• Documentació acreditativa que les empreses que formen la UTE estan 
integrades per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior 
al 2% i que disposen d’un pla d’igualtat d’oportunitat entre homes i dones, o 
acreditació que no estan obligades legalment a disposar d’aquests requisits. 

• Escriptura pública de la constitució de la Unió Temporal (UTE) en la qual 
haurà de constar el nomenament de la persona representant o de la persona 
apoderada única, amb poders suficients per exercir els drets i les obligacions 
que es derivin del contracte. 

• Declaració responsable per part del representat de l’empresa, en què es 
comprometi a contractar les persones relacionades en l'ANNEX 4 i que 
n’acreditarà l’afiliació i l’alta quan les hagi contractat i sempre amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat contractada.  

 
Els documents es presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès, de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 h. (C. Progrés, 22, 2a. planta, Ripoll-17500, tel 972 
703211). 
 
Tercer. Comunicar al representant de les empreses Urbaser,SA – Vigfa Residus SLU 
que, de no donar compliment al present requeriment en temps i forma, s’entendrà 
que han retirat la seva oferta. 
 
Quart. Notificar aquest acord a tots els candidats presentats a la licitació. 
 
Cinquè. 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 Ple en queda assabentat. 
 
El president explica que el concurs es va declarar desert. Aquest acord el van 
recórrer per quatre empreses. El  resultat ha estat que l’empresa que tenia 
mes puntuació ha estat declarada exclosa pel Tribunal de Contractes i que les 
altres tres s’han admès. 
 
Les resolucions són executives. Jo vaig ometre l’error de dir que s’havia 
produït una rebaixa del 14 %, el senyor Albrich m’ho va retreure però també 
es va equivocar perquè la rebaixa ara és del 13.98%. Tots ens vam 
equivocar. La contractació té aquestes coses. 
 
Pel que fa al tema de Camprodon es va tenir una reunió aquesta setmana i 
s’està obert a negociar i per trobar una solució. Si s’hagués declarat desert 
hagués estat més fàcil. 
 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ESTUDI 
DELS COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS PÚBLICS PER AL 
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR CONTROLAT RIPOLLÈS-3, DEL 
TRACTAMENT I RECOLLIDA DE DEIXALLES I DE LA FORM I 
D’ALTRES PRESTACIONS ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS, PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2017 
 
 
El Consell d’Alcaldes en la seva sessió de data 8 de novembre de 2016 va 
dictaminar favorablement l’Estudi dels costos i rendiments dels serveis públics per 
al manteniment de l'abocador controlat Ripollès-3, del tractament i recollida de 
deixalles i de la FORM i d’altres prestacions als municipis de la comarca del 
Ripollès, per a l’exercici econòmic 2017. 
 
Durant el temps transcorregut des d’aleshores fins ara, tal i com s’ha anat informant 
als alcaldes, s’ha produït un increment notable del volum de lixiviats generats a 
l’abocador Ripollès-3. Aquest fet, sumat a què no s’ha pogut adjudicar el nou 
concurs de la recollida de residus de la comarca, que està pendent de resolució per 
part del Tribunal de Contractació, han fet necessari procedir a una rectificació de 
l’estudi de costos inicial.  
 
El Consell d’Alcaldes, en la sessió de data 9 de maig de 2017, va dictaminar 
favorablement la rectificació de  l’Estudi dels costos i dels rendiments dels serveis 
públics per al manteniment de l’abocador controlat Ripollès-3, del tractament i 
recollida de deixalles i de la FORM i d’altres prestacions als municipis de la 
comarca del Ripollès, per a l’exercici econòmic 2017. 
 
Per tot l’exposat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
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Primer. Aprovar la rectificació de l’Estudi dels costos i rendiments dels serveis 
públics per al manteniment de l'abocador controlat Ripollès-3, del tractament i 
recollida de deixalles i de la FORM i d’altres prestacions als municipis de la 
comarca del Ripollès, per a l’exercici econòmic 2017, que s’annexa a aquest acord. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Intervenció, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
i a tots els municipis de la comarca. 
 
El president explica que persisteix l’increment del cànon de l’abocador i 
l’altre és la generació de lixiviats de la qual no se sap el motiu. Durant els 
primers mesos de l’any hi ha hagut un major aflorament de lixiviats. Es va 
tenir reunió amb la Marta Subirà. S’ha obert una via de negociació. En les 
darreres setmanes la generació de lixiviats s’ha normalitzat. 
 
El senyor Sergi Albrich del grup d’ERC diu que votaran a favor. Són 
conscients del cànon i dels lixiviats, però com van manifestar amb el senyor 
Picas convindria fer campanyes per conscienciar la població de la necessitat 
de millorar la recollida de selectiva . Cal fomentar les campanyes comarcals. 
Es pot ser molt més agosarat i cal fer campanyes. S’ha de veure si és efectiu 
el nou contracte en la millora de la selectiva. S’han d’adoptar fórmules 
conjuntes. 
 
El president diu que en prenen nota. El nou contracte preveu una important 
quantitat en campanyes 
 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE PLA PER A LA 
PROMOCIÓ DEL TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS, 
L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS  
 
1.- El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la convocatòria regulada 
per l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, va sol· licitar una subvenció per un 
cost total de 2.438.889,52 €, essent l’ajut FEDER sol· licitat de 1.219.444,76 
€, amb el títol Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, 
l’experiència dels Pirineus més autèntics.  
 
En data 21 de febrer de 2017, va ser notificada al Consell Comarcal del 
Ripollès la proposta de resolució provisional del cofinançament FEDER, en 
el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, de 
data 15 de febrer de 2017, que estableix que la despesa elegible proposada 
provisionalment és de 2.130.221,52 € i la despesa no acceptada ascendeix 
l’import de 308.668,00 €. En conseqüència, el cofinançament FEDER (50% 
de la despesa elegible proposada) era, segons la proposta de resolució 
provisional, de 1.065.110,76 €. 
 
Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la Consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya s’ha aprovat l’operació GO03-00875,  en el marc del Programa 
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operatiu FEDER 2014.2020, eixos prioritaris 4 i 6, per un import de 
2.130.221,52 € de despesa elegible final, amb un cofinançament FEDER  de 
1.065.110,76 €. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té el compromís d’aportar la quantitat de 
1.065.110,76 €, per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació 
cofinançada pel FEDER. 
 
2.- El Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès: l’experiència 
dels Pirineus més autèntics, impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès, té 
el seu origen en l’Estudi de Revisió Estratègica Turística del Ripollès. 
Aquest Estudi sobre l’estratègia turística de la comarca –subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball a les 7 
comarques i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el 
Fons Social Europeu-, es fonamenta en què el turisme al Ripollès no té un 
caràcter uniforme, ja que parteix de tres tradicions turístiques territorials ben 
diferenciades: la Vall de Ribes, la Vall de Camprodon i el Baix Ripollès i 
apunta les diferents línies cohesionadores, a fi de poder disposar d’una oferta 
turística comarcal integrada.  
 
Partint d’aquesta realitat, amb ple respecte a les singularitats locals, el Pla 
per a la promoció del turisme de natura al Ripollès: l’experiència dels 
Pirineus més autèntics, vol donar resposta a l’evolució i els canvis de 
tendència del sector associats al segle XXI, sobretot pensant en la difusió i 
comercialització unitària dels productes turístics de la comarca. 
 
El Pla actua com a eix cohesionador del territori comarcal i és per això que 
engloba els projectes locals de sis municipis: Ribes de Freser, Camprodon, 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Campdevànol, en el projecte 
comú. 
 
3.- El Consell d’Alcaldes, en la seva sessió de data 20 de juny de 2017, ha 
dictaminat favorablement la proposta d’aprovació de la memòria del projecte 
Pla per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels 
Pirineus més autèntics, amb un pressupost final de 2.510.752,71 €, IVA 
inclòs. Essent la despesa elegible final de 2.130.221,52 €, amb un 
cofinançament FEDER  de 1.065.110,76 €. 
 
Per tot l’exposat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
Seguiment de la Gestió, el Ple per unanimitat dels membres assistents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la memòria del projecte Pla per a la promoció del 
turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics, 
amb un pressupost final de 2.510.752,71 €, IVA inclòs. Essent la despesa 
elegible final de 2.130.221,52 €, amb un cofinançament FEDER  de 
1.065.110,76 €. 
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Aquesta aprovació no obsta que per a l’execució de cadascun del projectes 
d’inversió s’hagi de tramitar el procediment d’aprovació que legalment 
correspongui. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a exposició pública durant el termini de trenta 
dies per tal que tota persona que hi estigui interessada pugui formular les 
al· legacions que consideri pertinents. Aquest acord es publicarà al BOP, al 
DOG i a l’e-tauler. 
 
Si durant el període d’informació pública no es formulen al· legacions aquest 
acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap altre. 
 
Tercer.-Comunicar aquest acord a tots els municipis de la comarca. 
 
El president explica que s’ha intentat fer sempre amb el compromís de 
l’Agència i de la resta d’agents de la comarca en matèria de turisme. El 
Projecte ha obtingut una bona puntuació en el FEDER. És una gran notícia 
per al Ripollès intentaran tirar-lo endavant preveient totes les sensibilitats 
del territori. És bo que el Consell torni a ser dinamitzador d’un projecte. 
Comença la tasca de conveniar, que tothom s’hi senti còmode. S’ha de fer 
aliances perquè tothom s’hi senti a gust. D’aquí al desembre s’ha de pactar i 
consensuar i a partir del gener del 18 desenvolupar el projecte FEDER 
comarcal. 
 
El senyor Sergi Albrich, del grup d’ERC diu que bàsicament la inversió de 2 
milions i pico a la comarca és una innegable oportunitat econòmica per la 
comarca. Hi ha ajuntaments que tindran una inversió directa i una 
repercussió directa però la resta no la tindran i hauran de contribuir a la 
bossa comuna i els preocupa i demana sensibilitat i mà esquerra perquè s’ha 
de veure el retorn que tindrà en aquests ajuntament més petits que tenen 
dificultats en el seu dia dia. Dit això s’han de felicitar tots de la contribució 
econòmica que el FEDER suposa per a la comarca 
 
El president explica que aquest tema s’ha abordat en el Consell d’Alcaldes i 
explica el criteri de repartiment. Entén que els ajuntaments grans hem de 
col· laborar. També postposen lligar-ho fins al gener del 18 per tal que els 
ajuntaments petits puguin fer les dotacions econòmiques que correspongui en 
els pressupostos. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com 
a secretària, estenc aquesta acta 
                                                                                          Vist i plau 
La secretària accidental,      El president, 
 

 
 

Marta Arxé i Llagostera      Joan Manso i Bosoms 
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