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ACTA DEL PLE. SESSIÓ NÚMERO 01/2018 
 

 

Lloc: Sala Gonçal Cutrina del Consell Comarcal del Ripollès 

Data: Dimarts, 16 de gener de de 2018 

Hora d’inici: 20.10 hores 

Hora d’acabament: 20.35 hores 

Règim de sessió: Ordinària 

 

Assistents: President:  Sr. Joan Manso i Bosoms 

 

   

 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 

   Sra. Immaculada Constans i Ruiz 

   Sr. Josep Coma i Guitart 

   

 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 

   Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 

   Sr. Josep Estragués i Bonada 

   Sra. Dolors Cambras i Saqués 

   Sr. Enric Gràcia i Barba 

 Sr. Miquel Rovira i Comas 

   Sra. Carme Serrano Fernández 

   Sr. Sergi Albrich i Viñas 

   Sr. Roger Bosch i Capdevila 

   Sr. Joan Dordas i Riu 

   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 

   Sr. Luis López i Lafuente 

   Sr. Carlos Fernández Amer 

   Sr. Santiago Llagostera i Güell 

   

 Gerent:  Sr. Jordi Moner i Caner 

   

 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 

   

 

 

Excusen la seva assistència: El senyor Josep Tremps i Bosch 
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L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple del Consell 

Comarcal del Ripollès i tractar el assumptes de l’ordre del dia següent:  

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

      Presidència 

 

2. Despatx oficial. 

 

2.1 Recull d’actes i reunions de Presidència. 

2.2 Recull d’actes i reunions de la Vicepresidència quarta. 

 

Dictàmens de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió 

 

3. Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla d’aquesta 

corporació.  

4. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències de 

l’Ajuntament de Camprodon al Consell Comarcal del Ripollès, per a la 

gestió els residus municipals. 

5. Proposta d’aprovació del Conveni de delegació de competències de tots els 

municipis de la comarca, excepte el municipi de Camprodon, al Consell 

Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels residus municipals  

6. Proposta de ratificació del decret de presidència, de data 29 de desembre de 

2017, sobre la modificació de crèdit del pressupost 2017 per a la concessió de 

crèdit extraordinari per finançar la implantació de la fibra òptica a la Vall de 

Camprodon. 

 

Control de l’Acció de Govern 

 

 7.  Donar compte dels decrets de Presidència. 

 8.  Donar compte de les resolucions de Gerència. 

 9.  Donar compte de les actes de Consell de Govern corresponents a les sessions  

      celebrades els dies 7 i 21 de novembre i 5 i 19 de desembre de desembre  2017.  

10. Mocions d’urgència 

10.1 Proposta d’aprovació de la modificació les bases reguladores i 

convocatòria   per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció d’una 

finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la comarca 

del Ripollès per al 2017 

11. Precs i preguntes. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents la proposta d’acta de la 

sessió de data 21 de desembre 2017, sense cap esmena. 
                       

2. DESPATX OFICIAL 

 

2.1 RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA PRESIDÈNCIA 

 

17/11/2017 A Ripoll, participació a les Jornades de seguretat del pacient de 

les comarques de Girona 

 

21/11/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, intervenció a la roda de 

premsa de presentació del pressupost del 2018 de la institució.  

 

21/11/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la junta 

general del Consorci de benestar social del Ripollès.  

 

27/11/2017 A l’ajuntament de Camprodon, reunió d’anàlisi de l’actualitat 

política amb l’Il·lustríssim Senyor Xavier Sala, alcalde de la 

població. 

 

28/11/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, obertura de la sessió de 

presentació del nou pla de convivència elaborat pel Consorci de 

benestar social del Ripollès. 

 

05/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la Senyora 

Manoli Vega, presidenta del Rotary Club del Ripollès.  

 

05/12/2017 A Girona, reunió de presidents de consells comarcals de la 

demarcació amb l’Il·lustríssim Senyor Pere Vila, president de la 

diputació. 

 

12/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la junta de 

govern del Consorci servei de recaptació Cerdanya Ripollès. 

 

18/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la junta rectora 

del Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser.  

 

19/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb el senyor Josep 

Pascal, gerent de la Unió intersectorial i empresarial del 

Ripollès. 

 

19/12/2017 A Ripoll, participació a la junta general de l’Agència de 

desenvolupament del Ripollès.  
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19/12/2017 A Ripoll, participació a la junta de govern de l’Agència de 

desenvolupament del Ripollès.  

 

22/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, brindis de Nadal amb els 

treballadors de la institució. 

 

 

2.2 RECULL DE REUNIONS I ACTES DE LA VICEPRESIDÈNCIA 

QUARTA 

 

21/11/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, intervenció a la roda de 

premsa de presentació del pressupost del 2018 de la institució. 

 

22/11/2017 Al Consell Comarcal d’Osona, reunió de l’Associació de rutes 

del romànic. 

 

05/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb representants de 

l’empresa adjudicatària dels serveis informàtics de la institució, 

TIC Empresa, per avaluar el desenvolupament de les seves 

tasques. 

 

12/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la junta de 

govern del Consorci servei de recaptació Cerdanya Ripollès.  

 

12/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb la Senyora Flora 

Casademunt, en representació de l’Associació Animals Vida 

Digna. 

 

19/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, participació a la reunió de la 

xarxa de senders Itinerànnia. 

 

22/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els tècnics del 

Refugi d’animals del Ripollès i la senyora Sandra Porcel, cap de 

l’àrea de Cooperació municipal.  

 

22/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, reunió amb els tècnics de 

Consum i la senyora Sandra Porcel, cap de l’àrea de Serveis a 

les persones. 

 

22/12/2017 Al Consell Comarcal del Ripollès, brindis de Nadal amb els 

treballadors de la institució. 

 

 

El Ple en queda assabentat 
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA 

PLANTILLA  D’AQUESTA CORPORACIÓ  

 

 

Relació de fets:  

 

La Resolució de gerència de data 4 de gener de 2018 proposa la incoació de 

la tramitació de l’expedient de  modificació de la plantilla de la corporació, a 

efectes de dotar pressupostàriament una plaça de C2 adscrita a l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat.  

 

 

La dotació pressupostària d’aquesta plaça és possible perquè una 

treballadora de la corporació que fins l’1 de gener de 2018 desenvolupava 

tasques d’auxiliar administratiu en règim laboral temporal,  a partir del dia 2 

de gener passa a ocupar una plaça de tècnica mitjana mediambiental adscrita 

a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb la qual cosa allibera la consignació 

pressupostària prevista pel lloc de treball que venia desenvolupament 

d’auxiliar administratiu.  

 

 

Fonaments jurídics: 
 

I.- L’article 69 del Reial Decret Legislatiu  5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprovà el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 

assenyala que la planificació dels recursos humans en les administracions 

públiques tindrà com objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en  la 

prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos 

econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la 

seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.  

 

II.- L'article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual 

s'aprova en un text únic els preceptes de determinats textos legals vigents a 

Catalunya en matèria de funció pública, estableix que la plantilla de personal 

és formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, 

classificades en grups de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de 

cada cos. També inclou el personal eventual i el laboral.  

 

III.- L’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova 

el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 

preveu que la modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost 

requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell.  
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IV.- L’article 27 i següents del Decret 214/1990,  de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament del personal de les entitats locals, assenyala que la 

plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost 

durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous 

serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin 

demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris 

d’organització administrativa interna.  

 

Un cop aprovada la modificació de la plantilla s’ha de publicar íntegrament, 

en el termini dels trenta dies següents, al butlletí oficial de la província i al 

DOGC, i se n’ha de trametre còpia a l’Administració de l’Estat i al 

Departament de Governació de la Generalitat.  

 

La modificació de la plantilla no requereix la publicació de tot a la plantilla 

sinó únicament de l’abast concret de la modificació esmentada.  

 

V.- L’article 129.3 del RDL 781/1986, en concordança amb l’article 14 l) del 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon al 

Plenari, entre altres, l’aprovació de plantilles i relacions de llocs de treball i 

llurs modificacions. 

 

Aquesta modificació la plantilla  no comporta cap tipus d’increment de la 

massa salarial aprovada pel Plenari en la sessió del dia 21 de novembre de 

2017 amb ocasió de l’aprovació del Pressupost General d’aquesta Corporació 

per a l’exercici econòmic de 2018.  

 

Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 

Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, 

adopta els acords següents: 

 

Primer.  Aprovar la modificació de la plantilla del personal d’aquesta 

corporació consistent en la dotació pressupostària de la plaça de personal 

laboral, escala administració general, del Grup C, subgrup C2. 
 

PLANTILLA PERSONAL LABORAL 

NOMBRE  

DE PLACES 

DOTADES 

AL  

PRESSUPOST 

 

 

 

GRUP 

   

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 

  

   

I.3  AUXILIAR ADMINISTRATIU 3 C2 

 

Segon. Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries  fixes i 

periòdiques establertes per aquesta plaça.  
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Tercer. Publicar un anunci de la modificació de la plantilla del Consell 

Comarcal en el termini dels trenta dies següents, en el butlletí oficial de la 

província i en el DOGC, i se n’ha de trametre còpia a l’Administració de 

l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. En cas que no es 

produeixin al·legacions durant el període d’exposició pública, l’acord 

esdevindrà definitiu. 

 

Quart. Supeditar l’aprovació d’aquest acord a l’existència de consignació 

pressupostària. 

 

 

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON AL CONSELL 

COMARCAL DEL RIPOLLÈS, PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

MUNICIPALS 

 

 

Antecedents de fet: 

 

1.El servei de recollida de residus municipals és una competència dels 

ajuntaments, de conformitat amb el que disposa l’article 26. 1 a) de la Llei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local.  

 

En data 9 d'octubre de 1998, l'Ajuntament de Camprodon i el Consell 

Comarcal del Ripollès van subscriure el Conveni pel qual aquella corporació 

delegava al Consell la prestació dels serveis municipals de la recollida, del 

transport, de la valoració, la disposició i el rebuig dels residus sòlids 

municipals, del servei de deixalleria i  de la recollida del vidre, el paper i el 

cartró. 

 

2.- El Consell de Govern, en la seva sessió de data 19 de juliol de 2016 va 

aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 

d’adjudicació per procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, 

harmonitzat i tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als 

gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès , així 

com el corresponent Plec de clàusules econòmiques administratives i 

tècniques. Aquesta proposta havia estat dictaminada favorablement, amb 

caràcter previ, pel Consell d'Alcaldes, en la seva sessió ordinària de data 12 

de juliol de 2016. 

 

3.- En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon va notificar a 

aquesta corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari 

celebrada en data 2 de setembre de 2016, pel qual denunciava el Conveni de 

delegació subscrit en data 9 d'octubre de 1998, al qual s'ha fet referència 

abans. 
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L'acord de revocació del conveni de delegació adoptat per l'Ajuntament de 

Camprodon, comportava una modificació substancial del contracte de residus 

aprovat pel Consell Comarcal. En conseqüència, el dia 6 de setembre de 

2016, la presidència va dictar un decret pel qual es suspenia i deixava sens e 

efecte la tramitació d'aquest expedient de contractació i s'instava, amb la 

màxima celeritat, la tramitació d'un nou expedient de contractació per a la 

prestació del servei a tota la comarca, exclòs el municipi de Camprodon. El 

Consell de Govern, en sessió de data 4 de juliol de 2017 va adjudicar a la 

UTE URBASER, S.A. i VIGFA RESIDUS SLU, anomenada abreujadament 

UTE RIPOLLÈS, aquest contracte.  

 

4.- El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 20 de setembre de 

2016 va acceptar la denúncia del Conveni subscrit amb l'Ajuntament de 

Camprodon en data 9.10.98 i va acceptar la revocació de la delegació de la 

competència en matèria dels serveis de la recollida, transport, valoració, 

disposició i rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de deixalleria i 

de la recollida del vidre, el paper i el cartró. El Consell d’Alcaldes havia 

emès dictamen previ favorable, en la seva sessió de data 14 de setembre de 

2016. 

5. El Ple de l’Ajuntament de Camprodon, mitjançant acords adoptats pel Ple 

de data 24 d’octubre de 2017, notificat en data 3 de novembre de 2017, ha 

acordat delegar al Consell Comarcal del Ripollès les competències del servei 

de recollida i transports dels residus sòlids municipals i del servei de 

deixalleria. 

 

6. El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 21 de novembre de 2017 

va acceptar la delegació de les competències del servei de recollida i 

transport dels residus sòlids municipals, així com el servei de deixalleria, 

acordada per l'Ajuntament de Camprodon, si bé supeditant l’eficàcia 

d’aquest acord a l’aprovació i formalització del corresponent conveni de 

delegació d’aquestes competències.  

7. Els conveni de delegació de competències subscrit el 1998 ha mantingut la 

seva vigència fins l’actualitat.  

 

Han transcorregut gairebé 20 anys des de la formalització d’aquell conveni i 

esdevé necessari adaptar el seu contingut als canvis normatius que s’han 

produït. Així mateix, cal  adaptar el contingut del conveni als serveis que 

efectivament es presten al municipi i regular els drets i obligacions de 

cadascuna de les parts. 
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Així mateix, esdevé necessari preveure que la vigència de la delegació 

d’aquestes competències sigui coincident amb la vigència prevista per al nou 

contracte de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 

sòlids urbans del municipi de Camprodon, que actualment està en procés de 

redacció dels plecs reguladors de la contractació. També haurà d’adequar la 

seva vigència al nou contracte per a la prestació el servei de deixalleries 

comarcal. 

 

Està previst que el nou contracte del servei de deixalleries d’àmbit comarcal 

iniciï la seva vigència el dia 1 de juliol de 2018, en cas que no fos així, 

s’hauria d’aprovar una addenda al conveni per adaptar -s’hi. 

 

 

Fonaments de Dret: 

 

I.- De conformitat amb l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de les Bases del règim local,  és competència dels ajuntaments la 

recollida de residus municipals.  

 

Els ajuntaments de la comarca del Ripollès van delegar al Consell Comarcal 

la competència de la recollida  de residus sòlids municipals i la gestió del 

corresponent servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de 

l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 

 

II.- L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que 

correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li 

encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació 

corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 

municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols 

X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o 

els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels 

recursos necessaris per a exercir-los. 

 

III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 

qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 

Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut 

del que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost , de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.   

 

La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 

absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de 

la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 

l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova  

el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.  
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IV.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

sector Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració 

determinada que no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment 

abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest 

conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins 

a 4 anys addicionals o la seva extinció.  

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i al web del 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència.  

 

V.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses  de la 

comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix que  e ls dictàmens previs de 

les resolucions sobre l’exercici de competències delegades o facultats 

atribuïdes pels municipis seran vinculants pel ple del Consell Comarcal del 

Ripollès en els termes de la delegació efectuada.  

 

El Consell d’Alcaldes ha dictaminat favorablement l’aprovació d’aquest 

Conveni en la seva sessió de data 9 de gener de 2018.  

 

 

Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 

Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, 

adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències per a la gestió dels 

residus urbans del municipi de Camprodon. El Conveni té el contingut literal que es 

transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE 

CAMPRODON AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA GESTIÓ DELS 

RESIDUS MUNICIPALS 

 

 

REUNITS, 

 

D’una part, el senyor. XAVIER SALA I PUJOL, alcalde de l’Ajuntament de Camprodon, 

expressament facultat/da per aquest acte, en virtut de l’acord plenari adoptat en sessió de 

data xx-xx-xxxx, i de l’altra, assistit pel secretari de la corporació................  

 

El senyor JOAN MANSO BOSOMS, president del Consell Comarcal del Ripollès, 

expressament facultat per aquest acte, en virtut de l’acord plenari adoptat en sessió de data 

XX de XXXX de 2017, assistit per la secretària de la corporació..................  
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MANIFESTEN: 

 

I.- En data 9 d'octubre de 1998, l'Ajuntament de Camprodon i el Consel l Comarcal del 

Ripollès van subscriure el Conveni pel qual aquella corporació delegava al Consell la 

prestació dels serveis municipals de la recollida, del transport, de la valorització, la 

disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de deixalleria i de la recollida 

del vidre, el paper i el cartró. 

 

En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon va notificar a aquesta corporació 

l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari celebrada en data 2 de setembre de 

2016, pel qual denunciava el Conveni de delegació subscrit en data 9 d'octubre de 1998, al 

qual s'ha fet referència abans. 

 

El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 20 de setembre de 2016 va acceptar  la 

denúncia del Conveni subscrit amb l'Ajuntament de Camprodon en data 9.10.98 i va acceptar 

la revocació de la delegació de la competència en matèria dels serveis de la recollida, 

transport, valorització, disposició i rebuig dels residus sòlids municipals, del servei de 

deixalleria i de la recollida del vidre, el paper i el cartró. El Consell d’Alcaldes havia emès 

dictamen previ favorable, en la seva sessió de data 14 de setembre de 2016.  

II. El Ple de l’Ajuntament de Camprodon, mitjançant acords adoptats pel Ple de data 24 

d’octubre de 2017, notificat en data 3 de novembre de 2017, ha acordat delegar al Consell 

Comarcal del Ripollès les competències del servei de recollida i transports dels residus sòlids 

municipals i del servei de deixalleria.  

 

El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 21 de novembre de 2017 va acceptar la 

delegació de les competències del servei de recollida i transport dels residus sòlids 

municipals, així com el servei de deixalleria, acordada per l'Ajuntament de Camprodon, si bé 

supeditant l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació i formalització del corresponent conveni de 

delegació d’aquestes competències.  

 

III.- Els residus de la comarca del Ripollès es porten a l’abocador d’Orís, des de l’octubre 

de 2006. Durant el 2007 es va executar la clausura de l’abocador comarcal Rip ollès-3, del 

municipi de les Llosses. El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la delegació en 

matèria de residus municipals en el seu moment acordada és l’encarregat de l’abocador 

comarcal clausurat Ripollès-3. 

 

L’annex 6 del Decret 1/1997, de 7 de  gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits 

controlats, determina els procediments de manteniment i control postclausura d’un dipòsit 

controlat per a residus no especials (classe II), com l’abocador Ripollès -3 (R-3). 

 

De l’abocador R-3 se n’ha de controlar la quantitat i qualitat dels lixiviats, aigües seminetes, 

gasos i piezòmetres. 

 

En l’abocador Ripollès-3 hi ha aigües seminetes que es recullen en uns dipòsits de formigó 

ubicats en un lateral de la part inferior del mateix abocador i que t enen una capacitat de 120 

metres cúbics.  

 

La qualitat i la quantitat de les aigües seminetes varia molt depenent de la pluviometria. Es 

poden classificar en dos tipus:  

 

 Aigües seminetes tipus A: Són aigües generades normalment en èpoques 

immediatament posteriors a episodis de pluviometria mitjana o alta, que 

progressivament  es van contaminant. Aquest tipus d'aigua no pot ser abocada a llera 

però compleix amb els paràmetres d'abocament establerts en el Reglament regulador 

d'abocament de les aigües residuals de la comarca del Ripollès i,  per tant, poden ser 

tractades a l'EDAR de Ripoll-Campdevànol. Aquestes aigües provenen de la font i de 

les aigües plujanes.  
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 Aigües tipus B: Són les aigües generades normalment en èpoques de pluges. La seva 

qualitat permet que puguin ser abocades a la llera pública.  

 

El Consell Comarcal, així mateix, gestiona tots els residus provinents de l’abocador 

clausurat mitjançant gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

Concretament els residus a gestionar són els lixiviats i les aigües seminetes.  

 

Després de 10 anys de la clausura de l’abocador, la quantitat de lixiviats i aigües seminetes 

no ha disminuït. La repercussió dels costos derivats de la gestió dels residus que es generen a 

l’abocador, així com els del  seu manteniment i assegurances, se seguiran repercutint als 

ajuntaments, d’acord amb la mitjana de les tones de residus que cada municipi havia portat 

al propi abocador R-3, els últims anys de vida del mateix.  

 

 

IV. El Consell Comarcal del Ripollès, en el  marc de la delegació de competències en matèria 

de residus acordada pels ajuntaments de la comarca és l’encarregat del tractament dels 

residus municipals. 

 

En el cas de la fracció resta i actualment també dels voluminosos, el tractament es realitza a 

l’abocador d’Orís, que és el legalment designat pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual 

s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals, per 

la comarca del Ripollès.  

 

Per al tractament dels altres tipus de residus  generats, el Consell Comarcal efectua el 

tractament a través de la contractació de tercers, mitjançant la corresponent formalització de 

convenis o adhesions a acords marc, d’acord amb la legislació vigent.  

V.- Han transcorregut gairebé 20 anys des de la formalització del Conveni de delegació de 

competències subscrit el 1998 i esdevé necessari adaptar el seu contingut als canvis 

normatius que s’han produït des d’aleshores. Així mateix, cal  adaptar el contingut del 

conveni als serveis que efectivament es presten i regular els drets i obligacions de cadascuna 

de les parts. 

 

Així mateix, esdevé necessari preveure que la vigència de la delegació d’aquestes 

competències sigui coincident amb la vigència prevista per al nou contracte de la recollida i 

el transport als gestors autoritzats dels residus sòlids municipals del municipi de Camprodon, 

que actualment està en fase de redacció dels plecs reguladors de la contractació, així com 

amb la vigència prevista pel nou contracte del servei de deixalleries d’àmbit coma rcal, que es 

preveu que iniciï la seva vigència del dia 1 de juliol de 2018.  

 

En conseqüència, ambdues parts CONVENEN: 

 

PRIMER.- Objecte del Conveni 

 

1.- És objecte d’aquest conveni regular la delegació al Consell Comarcal del Ripollès de les 

competències relatives a la gestió dels residus municipals. Aquesta delegació inclou la 

prestació dels serveis que es relacionen a continuació:  
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1.1.La gestió dels residus:  

 

 La recollida de les diferents fraccions de residus: fracció resta, fracció matèria  

orgànica, vidre, envasos, paper, cartró, residus domèstics i dels residus assimilables 

a domèstics generats per comerços, oficines o qualsevol altra activitat adherida al 

servei de la recollida comarcal, incloses les indústries.  

 El transport dels residus a la planta de transferència i/o als gestors autoritzats.  

 El transport dels diferents residus des de la planta de transferència a les plantes de 

tractament que corresponguin per normativa i/o que el Consell Comarcal del Ripollès 

determini en cada cas.  

 El tractament dels residus que legalment correspongui.  

 La neteja i el manteniment dels diferents tipus de contenidors, compactadors i àrees 

d'aportació. 

 

1.2. La gestió del servei de deixalleria.  

 

 L’emmagatzematge temporal, la gestió, el triatge, la valorització i el tractament dels residus 

municipals que s’hi admetin, d’acord amb la normativa vigent. 

 La recollida selectiva de trastos o voluminosos, la valorització, el triatge i el seu tractament a la 

deixalleria. 

 La recollida de piles. 

 El transport des de la deixalleria als gestors autoritzats dels residus municipals que 

s’hi admetin, d’acord amb la normativa vigent . 

 Assegurança de les instal·lacions 

 

1.3. El manteniment de l'abocador controlat clausurat Ripollès-3, que inclou: 

 

 El transport i el tractament dels lixiviats 

 L’assegurança mediambiental  

 La inspecció i el control de l’abocador  

 El transport i el tractament de les aigües seminetes  

 El manteniment de l’abocador  

 

1.4. La realització de campanyes de sensibilització ciutadana i institucional 

 

1.5. La direcció, supervisió, coordinació, inspecció i control de tots els serveis relacionats amb 

anterioritat, així com la tramitació administrativa, subvencional i comptable que la prestació 

d’aquests serveis generin. 

 

2.- Queden exclosos de la delegació acordada els serveis de recollida dels residus següents:  

 

 Residus industrials no assimilables a domèstics,  

 Residus especials d’origen comercial o industrial,  

 Residus de la construcció (terres, runes i altres),  

 Residus sanitaris del tipus III i tipus IV  

 Residus generats fora de l’àmbit territorial objecte d’aquest conveni.  

 La potestat tributària del servei de recollida i transport de residus que queda 

reservada a l’Ajuntament.  

 

SEGON.-RÈGIM ECONÒMIC DE LA DELEGACIÓ  
 

2.1. El Consell Comarcal del Ripollès elaborarà anualment una estudi dels costos dels 

residus previstos per a l’exercici següent, que haurà de sotmetre al dictamen del Consell 

d’Alcaldes del mes de setembre.  
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Aquest dictamen, de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal del mateix 

mes de setembre. 

 

2.2. El Consell Comarcal del Ripollès, com a màxim el mes de març, sotmetrà a dictamen del 

Consell d’alcaldes, la liquidació dels costos dels residus, corresponent a l’exercici anterior.  

 

Aquest dictamen, de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pe l plenari comarcal del mateix 

mes de març.  

 

La liquidació és el procediment que permet quantificar el cost real i efectivament realitzat, de 

l’exercici immediatament anterior, que cal imputar a cada ajuntament, per cadascun dels 

serveis realitzats. 

 

La liquidació ha de permetre efectuar els ajustaments necessaris derivats de l’execució del 

servei durant l’exercici i les aportacions dels municipis delegants.  

 

La liquidació també preveu la diferència entre el cost real i l’estudi de costos, que pot ser 

positiva i, en aquest cas, el Consell Comarcal haurà de retornar aquest import a l’Ajuntament 

o efectuarà la corresponent compensació.  

 

En cas que el resultat de la liquidació sigui negatiu, l’ajuntament haurà de pagar aquest 

import. 

 

TERCER. FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS  
 

L’Ajuntament es compromet a aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat que 

resulti d’aplicar l’estudi econòmic al qual s’ha fet referència al pacte 2.1. i els criteris de 

distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès, previ dictamen vinculant del Consell 

d’Alcaldes. 

 

El pagament s’efectuarà en dotze mensualitats i dintre dels cinc primers dies de cada mes, 

mitjançant domiciliació bancària al compte corrent que s’indiqui en la fitxa del creditor que 

s’empleni a tal efecte. 

 

Es generarà 1 rebut mensual, que inclou els 3 conceptes següents:  

 

- Manteniment i explotació de l’abocador clausurat comarcal Ripollès -3. 

- Tractament dels residus.  

- Servei de recollida. 

 

L’Ajuntament es compromet a lliurar a l’entitat bancàr ia el document d’autorització de 

cobrament a favor del Consell Comarcal del Ripollès per l’import que li correspongui.  

 

QUART.- CONSEQÜÈNCIES DE L’IMPAGAMENT  

 

L’Ajuntament autoritza el Consell Comarcal del Ripollès a compensar els deutes que es trobin 

vençuts i exigibles derivats de la prestació d’aquest servei, quan l’ajuntament no hagi 

realitzat els pagaments previstos durant un període continuat superior a 3 mesos. La 

compensació es realitzarà amb qualsevol pagament que el Consell Comarcal del Ripollès h agi 

de satisfer a l’Ajuntament.  

 

Transcorreguts 6 mesos des que s’hagi produït l’impagament d’una mensualitat, el Consell 

Comarcal procedirà a la compensació.  
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Així mateix, l’Ajuntament autoritza expressament el Consell Comarcal del Ripollès, prèvia 

comunicació, a efectuar la compensació amb els pagaments derivats de la recaptació dels 

diferents ingressos tributaris i resta d’ingressos de dret públic que realitza el Consell a favor 

de l’entitat deutora, mitjançant el seu ens instrumental, el Consorci S ervei de Recaptació 

Cerdanya-Ripollès. 

 

CINQUÈ.- VIGÈNCIA I PUBLICITAT DEL CONVENI 

 

5.1. Aquest conveni tindrà una vigència de 2 anys, a comptar des del dia de l’inici de la prestació 

efectiva del nou contracte de recollida i transport als gestors autoritzats  dels residus municipals del 

municipi de Camprodon i de 2 anys a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del nou 

contracte del servei de deixalleria comarcal.  

 

El conveni es podrà prorrogar de mutu acord, abans de la seva finalització, per un període de fins a 2 

anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic.  

 

En tot cas, la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del Ple de l’Ajuntament, com a 

mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva vigència inicial.  

 

La pròrroga se sotmetrà a dictamen del Consell d’alcaldes. Aquest dictamen, que serà de caràcter 

vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal.  

 

5.2. L’Ajuntament queda obliga t a mantenir la delegació acordada pel termini mínim de 2 

anys -pacte 5.1-, a fi de garantir la viabilitat del contracte subscrit per a la recollida i el 

transports als gestors autoritzats dels residus municipals del municipi de Camprodon, així 

com del contracte del servei de deixalleria d’àmbit comarcal.  

 

Pel cas que l’ajuntament acordés la revocació de la delegació dels serveis i/o la denúncia 

d’aquest conveni amb anterioritat a la finalització d’aquest termini, es farà responsable de la 

indemnització dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar davant de l’adjudicatari del 

contracte i/o els altres ajuntaments, tant en el cas que aquesta revocació anticipada comporti 

la resolució d’aquest contracte, com la seva modificació.  

 

5.3. La revocació de la delegació i/o la denúncia del conveni acordada per l’Ajuntament no li 

generarà cap tipus de responsabilitat, si té efectes un cop transcorreguts el termini de 

vigència inicial d’aquest conveni -pacte 5.1- i es comunica al Consell Comarcal  com a mínim 

6 mesos abans de la finalització de la seva vigència inicial -pacte 5.1-. 

 

5.4. En cas que la denúncia anticipada d’aquest conveni sigui imputable al Consell Comarcal 

del Ripollès, aquest serà responsable de la indemnització dels danys i perjudicis que pogués 

correspondre als adjudicataris dels contractes subscrits per a la prestació dels serveis 

delegats i/o als ajuntaments.  

 

5.5. D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació amb les 

modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 

millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, i la Llei 

16/2015, del 21 de juliol, de simpl ificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 

la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquest 

conveni s’ha de publicar al BOP i al web de Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.  

 

SISÈ.- OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  
 

6.1. El Consell Comarcal del Ripollès prestarà els serveis delegats –pacte Primer-, d’acord 

amb el que es determina en aquest conveni i d’acord amb el contingut dels contractes que 

subscrigui amb tercers per a la prestació d’aquests serveis.  
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El Consell Comarcal del Ripollès prestarà els serveis municipals delegats (pacte Primer),  

exercirà la promoció, l’explotació de les instal·lacions i la  gestió dels serveis de caràcter 

supramunicipal, mitjançant qualsevol dels sistemes o formes de gestió establerts en les 

disposicions legals i reglamentàries en vigor.  

 

6.2. El Consell Comarcal serà el responsable de fer el pagament de les despeses del 

tractament i la gestió de les diferents fraccions de residus als gestors autoritzats:  

 

- Planta de triatge 

- Abocador 

- Planta de compostatge 

- Gestors autoritzats en general  

 

El Consell Comarcal del Ripollès serà el receptor inicial dels ingressos provinents de la 

valorització, retorn del cànon dels residus i dels imports que provinguin d’ECOEMBES i 

ECOVIDRIO. Aquests ingressos seran retornats a l’ajuntament via liquidació anual.  

 

6.3. El Consell Comarcal elaborarà una memòria anual de tots els serveis prestats objec te 

d’aquest conveni i la lliurarà als ajuntaments juntament amb la liquidació -pacte 2.2.-. 

Aquesta memòria es publicarà a la pàgina web de la corporació.  

 

6.4. El Consell Comarcal exercirà, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, del 

Conseller/a de l’Àrea i de la gerència, les funcions de direcció, supervisió, coordinació, 

inspecció i control de tots els serveis relacionats amb anterioritat, així com la tramitació 

administrativa, subvencional i comptable que la prestació d’aquests serveis generin .  

 

6.5. El Consell Comarcal vetllarà per tal que es doni adequat compliment al contingut dels 

contractes subscrits en les matèries següents:  

 

- Recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarcal 

del Ripollès. 

- Servei de deixalleria. 

- Servei de transport i tractament dels lixiviats generats a l’abocador Ripollès -3 i 

servei d’assegurança.  

 

SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT  
 

7.1. L’Ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada –pacte 1 d’aquest conveni-, 

durant el termini mínim de 2 anys, a comptar d’acord amb allò que es disposa al Pacte 5.1.  

 

7.2. L’Ajuntament mantindrà la modalitat de recollida prevista per al seu municipi al 

contracte de recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals,  durant tota 

la seva vigència. En cas que acordi canviar aquesta modalitat haurà d’assumir el cost que 

aquesta modificació generi en el contracte, així com el cost de les possibles indemnitzacions 

que es derivin d’un eventual resolució.  

 

El Consell Comarcal haurà d’acreditar, si fos el cas, la inviabilitat tècnica i/o econòmica del 

canvi de modalitat de recollida sol·licitat, per a l’equilibri econòmic i financer del contracte. 

Si no obstant això, l’ajuntament manté la seva voluntat de canviar la modalitat,  haurà 

d’assumir les conseqüències econòmiques i possibles indemnitzacions que se’n derivin.  

 

7.3. L’ajuntament es reserva la facultat de dirigir i controlar l’exercici dels serveis delegats, 

així com la facultat d’emanar instruccions tècniques de caràcter  general en l’àmbit del seu 

municipi i sol·licitar, en qualsevol moment, informació sobre la prestació dels serveis 

delegats, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a l’esmena 

de les deficiències observades.  
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7.4. L’Ajuntament està obligat a pagar els serveis delegats al Consell Comarcal de 

conformitat amb el que disposa el pacte Tercer. 

 

7.5. L’Ajuntament haurà de donar compliment a les instruccions tècniques que, de manera 

excepcional, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat  del Consell Comarcal li puguin adreçar. Així 

mateix, les comunicacions que s’hagin d’efectuar als ciutadans del municipi, en relació als 

serveis delegats, seran efectuades per l’Ajuntament.  

 

 

VUITÈ.- COMPETÈNCIES DEL CONSELL D’ALCALDES EN RELACIÓ A LA 

PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELEGATS 

 

El Consell d’Alcaldes és l’òrgan competent per efectuar el seguiment i control de la prestació 

dels serveis delegats objecte d’aquest conveni.  

 

Les decisions del Consell d’Alcaldes seran executives en les matèries objecte de la delegació de serveis 

atorgada al Consell Comarcal del Ripollès i seran vinculants pels òrgans de govern del Consell 

Comarcal del Ripollès, en les matèries següents: 

 

1r. L’informe previ i vinculant a la contractació i adjudicació dels contractes de prestació dels serveis de 

recollida i transport de residus municipals i del servei de deixalleries i les seves eventuals modificacions i 

resolució. 

 

2n. Dictamen previ i vinculant sobre els estudis de costos, propostes de repartiment i la liquidació. 

 

3r. Informe previ i vinculant sobre les propostes de modificació de les condicions de prestació dels 

serveis de cada ajuntament i la seva possible repercussió econòmica i de finançament del contracte 

global. 

 

4t. Informe previ i vinculant en matèria d’establiment i control de sistemes de policia del servei, règim i 

modalitats de prestació, garanties, control i sancions als adjudicataris  dels serveis objectes d’aquest 

conveni. 

 

 

NOVÈ.- MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DEL CONVENI. PROCEDIMENT I EFECTES.  

 

Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o 

pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.  

El conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada 

moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin  necessari o 

quan així ho acordin les parts conjuntament.  

El Conveni o qualsevol de les seves pròrrogues s’extingiran de forma anticipada al termini de 

finalització de la seva vigència: 

o Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència 

d’aquest Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti 

l’acompliment del seu objecte.  

o Per mutu acord de les parts.  

o Per la revocació o l’avocació de la delegació de compe tències acordada per 

part del l’Ajuntament.  

o Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun 

dels signants a requeriment de qualsevol de les parts, d’acord amb el 

procediment establert a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’oct ubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic.  

o Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del Conveni.  

o Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni o en 

altres Lleis. 
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DESÈ.- JURISDICCIÓ 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació. 

 

Llegit i trobat conforme aquest conveni per ambdues parts, el signen, per duplicat, en el lloc i data a 

l’inici indicats.”  
 

Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ajuntament de Camprodon, 

juntament amb el Conveni, per a la seva aprovació.  

 

Tercer. Un cop l’ajuntament de Camprodon certifiqui l’aprovació del 

conveni de delegació, el Consell Comarcal procedirà a la publicació de 

l’acceptació de la delegació de competències acordada.  

 

Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 

la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 

corporació pugui signar tots els documents que siguin necessaris per dur a 

terme els presents acords.  

 

El president explica que el dia 11 de gener es va formalitzar el nou contracte 

de la recollida de residus de tots els municipis de la comarca excepte 

Camprodon i que l’inici de la prestació efectiva del servei serà el dia 1 de 

juliol. Després s’iniciarà el termini d’implantació de  4 mesos. Es preveurà 

que els ajuntaments amb més turisme el canvi es produeixi fora del període 

de major afluència de visitants. Es fa per separat perquè es tramita un 

contracte a part i perquè en un termini curt de temps es vol canviar el model 

de recollida. Hi ha un compromís de mantenir la delegació obligatòriament 

durant el període de vigència del contracte, per evitar que fos inviable 

econòmicament. 
 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES DE TOTS ELS MUNICIPIS DE LA COMARCA, 

EXCEPTE EL MUNICIPI DE CAMPRODON, AL CONSELL COMARCAL 

DEL RIPOLLÈS, PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 

 

 

Antecedents de fet: 

 

1. L’any 1998 es van signar els convenis entre tots els ajuntaments de la 

comarca i el Consell Comarcal del Ripollès, pels quals aquells li delegaven 

les competències municipals necessàries per a la prestació de la gestió dels 

residus sòlids municipals, que inclou la prestació dels serveis municipals de 

la recollida, del transport, de la valoració, la disposició i el rebuig, el servei 

de deixalleria i la recollida del vidre, el paper i el cartró.  L’objectiu de la  
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signatura d’aquest conveni del 1998 era prestar els serveis de manera 

conjunta amb la resta de municipis del Ripollès.  

2. Els convenis de delegació de competències subscrits el 1998 han 

mantingut la seva vigència fins l’actualitat.  

 

Han transcorregut gairebé 20 anys des de la formalització d’aquells convenis 

i esdevé necessari adaptar el seu contingut als canvis normatius que s’han 

produït. Així mateix, cal  adaptar el contingut dels convenis als serveis que 

efectivament es presten als municipis i regular els drets i obligacions de 

cadascuna de les parts. 

 

Així mateix, esdevé necessari preveure que la vigència de la delegació 

d’aquestes competències sigui coincident amb la vigència prevista per al nou 

contracte de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 

sòlids municipals de tots els municipis de la comarca, excepte Camprodon, 

que va ser adjudicat per acord del Consell de Govern de data 4 de juliol de 

2017. L’inici de la prestació efectiva d’aquest nou contracte està previst pel 

dia 1 de juliol de 2018. 

 

Està previst que el nou contracte del servei de deixalleries d’àmbit comarcal 

iniciï la seva vigència el dia 1 de juliol de 2018, en cas que no fos així, 

s’hauria d’aprovar una addenda al conveni per adaptar-s’hi. 

 

 

Fonaments de Dret: 

 

I.- De conformitat amb l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de les Bases del règim local,  és competència dels ajuntaments la 

recollida de residus municipals.  

 

Els ajuntaments de la comarca del Ripollès van delegar al Consell Comarcal 

la competència de la recollida  de residus sòlids municipals i la gestió del 

corresponent servei, a l’empara del que determina el precepte citat i de 

l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.  

 

II.- L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que 

correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li 

encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació 

corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de 

municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols 

X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o 

els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la  transferència dels 

recursos necessaris per a exercir-los. 
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III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per 

qualsevol altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la 

Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut 

del que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.   

 

La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 

absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de 

la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 

l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova  

el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya. 

 
IV.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

sector Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració 

determinada que no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment  

abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest 

conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins 

a 4 anys addicionals o la seva extinció.  

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i al web del 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència. 

 

V.- El Reglament regulador del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la 

comarca del Ripollès, en l’article 9.2 estableix que  e ls dictàmens previs de 

les resolucions sobre l’exercici de competències delegades o facultats 

atribuïdes pels municipis seran vinculants pel ple del Consell Comarcal del 

Ripollès en els termes de la delegació efectuada.  

 

El Consell d’Alcaldes ha dictaminat favorablement l’aprovació d’aquest 

Conveni en la seva sessió de data 9 de gener de 2018.  

 

Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 

Seguiment de la Gestió, el Ple, per majoria absoluta, amb els vots favorables 

dels membres de CiU (10), MES (2), PSC (1) i CUP (1) i les abstencions 

dels quatre membres assistents d’ERC (4), adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el Conveni de delegació de les competències per a la gestió dels 

residus sòlids urbans de tots els municipis de la comarca, excepte el municipi de 

Camprodon, al Consell Comarcal del Ripollès. El Conveni té el contingut literal que 

es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

XXXXX I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA GESTIÓ DELS 

RESIDUS MUNICIPALS 
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REUNITS, 

 

D’una part, el senyor. xxxxx, alcalde/ssa president/a de l’Ajuntament de xxxxx, expressament 

facultat/da per aquest acte, en virtut de l’acord plenari adoptat en sessió de data xx -xx-xxxx, 

i de l’altra,  

 

El senyor JOAN MANSO BOSOMS, president del Consell Comarcal del Ripollès, 

expressament facultat per aquest acte, en virtut de l’acord plenari adoptat en sessió de data 

XX de XXXX de 2017. 

 

 

MANIFESTEN: 

 

 

I.- En data xxx- de 1998 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de xxxx i el Consell 

Comarcal del Ripollès, amb l’objectiu de delegar al Consell Co marcal les competències 

municipals necessàries per a la prestació dels serveis municipals de la recollida, del 

transport, de la valorització, la disposició i el rebuig dels residus sòlids municipals, del 

servei de deixalleria i de la recollida del vidre, e l paper i el cartró.  L’objectiu de la 

signatura d’aquest conveni del 1998 era prestar els serveis de manera conjunta amb la resta 

de municipis del Ripollès.  

 

II.- Els residus de la comarca del Ripollès es porten a l’abocador d’Orís, des de l’octubre de 

2006. Durant el 2007 es va executar la clausura de l’abocador comarcal Ripollès -3, del 

municipi de les Llosses. El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la delegació en 

matèria de residus municipals en el seu moment acordada és l’encarregat de l’aboca dor 

comarcal clausurat Ripollès-3. 

 

L’annex 6 del Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits 

controlats, determina els procediments de manteniment i control postclausura d’un dipòsit 

controlat per a residus no especials (classe II), com l’abocador Ripollès-3 (R-3). 

 

De l’abocador R-3 se n’ha de controlar la quantitat i qualitat dels lixiviats, aigües seminetes, 

gasos i piezòmetres. 

 

En l’abocador Ripollès-3 hi ha aigües seminetes que es recullen en uns dipòsits de formigó 

ubicats en un lateral de la part inferior del mateix abocador i que tenen una capacitat de 120 

metres cúbics.  

 

La qualitat i la quantitat de les aigües seminetes varia molt depenent de la pluviometria. Es 

poden classificar en dos tipus:  

 

 Aigües seminetes tipus A: Són aigües generades normalment en èpoques 

immediatament posteriors a episodis de pluviometria mitjana o alta, que 

progressivament  es van contaminant. Aquest tipus d'aigua no pot ser abocada a llera 

però compleix amb els paràmetres d'abocament establerts en el Reglament regulador 

d'abocament de les aigües residuals de la comarca del Ripollès i,  per tant, poden ser 

tractades a l'EDAR de Ripoll-Campdevànol. Aquestes aigües provenen de la font i de 

les aigües plujanes.  

 

 Aigües tipus B: Són les aigües generades normalment en èpoques de pluges. La seva 

qualitat permet que puguin ser abocades a la llera pública.  

 

El Consell Comarcal, així mateix, gestiona tots els residus provinents de l’abocador 

clausurat mitjançant gestors autoritzats per l’Agènc ia de Residus de Catalunya. 

Concretament els residus a gestionar són els lixiviats i les aigües seminetes.  

 

Després de 10 anys de la clausura de l’abocador, la quantitat de lixiviats i aigües seminetes 

no ha disminuït. La repercussió dels costos derivats de la gestió dels residus que es generen a  
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l’abocador, així com els del seu manteniment i assegurances, se seguiran repercutint als 

ajuntaments, d’acord amb la mitjana de les tones de residus que cada municipi havia portat 

al propi abocador R-3, els últims anys de vida del mateix.  

 

III. El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la delegació de competències en matèria 

de residus acordada pels ajuntaments de la comarca és l’encarregat del tractament dels 

residus municipals. 

 

En el cas de la fracció resta i actualment també dels voluminosos, el tractament es realitza a 

l’abocador d’Orís, que és el legalment designat pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual 

s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals, per 

la comarca del Ripollès.  

 

 

Per al tractament dels altres tipus de residus generats, el Consell Comarcal efectua el 

tractament a través de la contractació de tercers, mitjançant la corresponent formalització de 

convenis o adhesions a acords marc, d’acord amb la legislació vigent.  

IV.- El conveni de delegació de competències subscrit el 1998 ha mantingut la vigència fins a 

data d’avui. 

Han transcorregut gairebé 20 anys des de la formalització d’aquell conveni i esdevé 

necessari adaptar el seu contingut als canvis normatius que s’han produït. Així mateix, cal  

adaptar el contingut del conveni als serveis que efectivament es presten i regular els drets i 

obligacions de cadascuna de les parts.  

 

Així mateix, esdevé necessari preveure que la vigència de la delegaci ó d’aquestes 

competències sigui coincident amb la vigència prevista per al nou contracte de la recollida i 

el transport als gestors autoritzats dels residus sòlids municipals de tots els municipis de la 

comarca, excepte Camprodon, que va ser adjudicat per acord del Consell de Govern de data 4 

de juliol de 2017. L’inici de la prestació efectiva d’aquest nou contracte està previst pel dia 1 

de juliol de 2018. 

 

Està previst que el nou contracte del servei de deixalleries d’àmbit comarcal iniciï la seva 

vigència el dia 1 de juliol de 2018. 

 

En conseqüència, ambdues parts CONVENEN: 

 

PRIMER.- Objecte del Conveni 

 

1.- És objecte d’aquest conveni regular la delegació al Consell Comarcal del Ripollès de les 

competències relatives a la gestió dels residus municipals. Aquesta delegació inclou la 

prestació dels serveis que es relacionen a continuació:  

 

1.1.La gestió dels residus:  

 

 La recollida de les diferents fraccions de residus: fracció resta, fracció matèria 

orgànica, vidre, envasos, paper, cartró, residus domèstics i dels residus assimilables 

a domèstics generats per comerços, oficines o qualsevol altra activitat adherida al 

servei de la recollida comarcal, incloses les indústries.  

 El transport dels residus a la planta de transferència i/o als gestors autoritzats.  

 El transport dels diferents residus des de la planta de transferència a les plantes de 

tractament que corresponguin per normativa i/o que el Consell Comarcal del Ripollès 

determini en cada cas.  

 El tractament dels residus que legalment correspongui.  

 La neteja i el manteniment dels diferents tipus de contenidors, compactadors i àrees 

d'aportació. 
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1.2. La gestió del servei de deixalleria.  

 

 L’emmagatzematge temporal, la gestió, el triatge, la valorització i el tractament dels residus 

municipals que s’hi admetin, d’acord amb la normativa vigent. 

 La recollida selectiva de trastos o voluminosos, la valorització, el triatge i el seu tractament a la 

deixalleria. 

 La recollida de piles. 

 El transport des de la deixalleria als gestors autoritzats dels residus municipals que 

s’hi admetin, d’acord amb la normativa vigent . 

 Assegurança de les instal·lacions 

 

1.3. El manteniment de l'abocador controlat clausurat Ripollès-3, que inclou: 

 

 El transport i el tractament dels lixiviats  

 L’assegurança mediambiental  

 La inspecció i el control de l’abocador 

 El transport i el tractament de les aigües seminetes  

 El manteniment de l’abocador  

 

1.6. La realització de campanyes de sensibilització ciutadana i institucional 

 

1.7. La direcció, supervisió, coordinació, inspecció i control de tots els serveis relacionats amb 

anterioritat, així com la tramitació administrativa, subvencional i comptable que la prestació 

d’aquests serveis generin. 

 

2.- Queden exclosos de la delegació acordada els serveis de recollida dels residus següents:  

 

 Residus industrials no assimilables a domèstics,  

 Residus especials d’origen comercial o industrial,  

 Residus de la construcció (terres, runes i altres),  

 Residus sanitaris del tipus III i tipus IV  

 Residus generats fora de l’àmbit territorial objecte d’aquest conveni.  

 La potestat tributària del servei de recollida i transport de residus que queda 

reservada a l’Ajuntament  

 

 

SEGON.-RÈGIM ECONÒMIC DE LA DELEGACIÓ  
 

2.1. El Consell Comarcal del Ripollès elaborarà anualment una estudi dels costos dels 

residus previstos per a l’exercic i següent, que haurà de sotmetre al dictamen del Consell 

d’Alcaldes del mes de setembre.  

 

Aquest dictamen, de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal del mateix 

mes de setembre. 

 

2.2. El Consell Comarcal del Ripollès, com a màxim el mes de març, sotmetrà a dictamen del 

Consell d’alcaldes, la liquidació dels costos dels residus, corresponent a l’exercici anterior.  

 

Aquest dictamen, de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal del mateix 

mes de març.  

 

La liquidació és el procediment que permet quantificar el cost real i efectivament realitzat, de 

l’exercici immediatament anterior, que cal imputar a cada ajuntament, per cadascun dels 

serveis realitzats. 

 

La liquidació ha de permetre efectuar els ajustaments necessaris derivats de l’execució del 

servei durant l’exercici i les aportacions dels municipis delegants.  
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La liquidació també preveu la diferència entre el cost real i l’estudi de costos, que pot ser 

positiva i, en aquest cas, el Consell Comarcal haurà de retornar  aquest import a l’Ajuntament 

o efectuarà la corresponent compensació.  

 

En cas que el resultat de la liquidació sigui negatiu, l’ajuntament haurà de pagar aquest 

import. 

 

 

TERCER. FINANÇAMENT DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS  
 

L’Ajuntament es compromet a aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat que 

resulti d’aplicar l’estudi econòmic al qual s’ha fet referència al pacte 2.1. i els criteris de 

distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès, previ dictamen vinculant del Consell 

d’Alcaldes. 

 

El pagament s’efectuarà en dotze mensualitats i dintre dels cinc primers dies de cada mes, 

mitjançant domiciliació bancària al compte corrent que s’indiqui en la fitxa del creditor que 

s’empleni a tal efecte.  

 

Es generarà 1 rebut mensual, que inclou els 3 conceptes següents:  

 

- Manteniment i explotació de l’abocador clausurat comarcal Ripollès -3. 

- Tractament dels residus.  

- Servei de recollida. 

 

L’Ajuntament es compromet a lliurar a l’entitat bancària el document d’autorització de 

cobrament a favor del Consell Comarcal del Ripollès per l’import que li correspongui.  

 

 

QUART.- CONSEQÜÈNCIES DE L’IMPAGAMENT  

 

L’Ajuntament autoritza el Consell Comarcal del Ripollès a compensar els deutes que es trobin 

vençuts i exigibles derivats de la prestació d’aquest servei,  quan l’ajuntament no hagi 

realitzat els pagaments previstos durant un període continuat superior a 3 mesos. La 

compensació es realitzarà amb qualsevol pagament que el Consell Comarcal del Ripollès hagi 

de satisfer a l’Ajuntament.  

 

Transcorreguts 6 mesos des que s’hagi produït l’impagament d’una mensualitat, el Consell 

Comarcal procedirà a la compensació.  

 

Així mateix, l’Ajuntament autoritza expressament el Consell Comarcal del Ripollès, prèvia 

comunicació, a efectuar la compensació amb els pagaments deriva ts de la recaptació dels 

diferents ingressos tributaris i resta d’ingressos de dret públic que realitza el Consell a favor 

de l’entitat deutora, mitjançant el seu ens instrumental, el Consorci Servei de Recaptació 

Cerdanya-Ripollès. 

 

 

CINQUÈ.- VIGÈNCIA I PUBLICITAT DEL CONVENI 

 

5.1. Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia 1 de juliol de 2018, que és la 

data prevista per a l’inici de la prestació efectiva del nou contracte de recollida i transport als gestors 

autoritzats  dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon.  

 

El conveni es podrà prorrogar de mutu acord, abans de la seva finalització, per un període de fins a 

quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic.  
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En tot cas, la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del Ple de l’Ajuntament, com a 

mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva vigència inicial.  

 

La pròrroga se sotmetrà a dictamen del Consell d’alcaldes. Aquest dictamen, que serà de caràcter 

vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal.  

 

5.2. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini mínim de 

quatre anys -pacte 5.1-, a fi de garantir la viabilitat del contracte subscrit per a la recollida i 

el transports als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, 

excepte el municipi de Camprodon. 

 

Pel cas que l’ajuntament acordés la revocació de la delegació dels  serveis i/o la denúncia 

d’aquest conveni amb anterioritat a la finalització d’aquest termini, es farà responsable de la 

indemnització dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar davant de l’adjudicatari del 

contracte i/o els altres ajuntaments, tant en el cas que aquesta revocació anticipada comporti 

la resolució d’aquest contracte i /o el de deixalleries, com la seva modificació.  

 

5.3. La revocació de la delegació i/o la denúncia del conveni acordada per l’Ajuntament no li 

generarà cap tipus de responsabilitat, si té efectes un cop transcorregut el termini de 

vigència inicial d’aquest conveni i es comunica al Consell Comarcal  com a mínim 6 mesos 

abans de la finalització de la seva vigència inicial -pacte 5.1-. 

 

5.4. En cas que la denúncia anticipada d’aquest conveni sigui imputable al Consell Comarcal 

del Ripollès, aquest serà responsable de la indemnització dels danys i perjudicis que pogués 

correspondre als adjudicataris dels contractes subscrits per a la prestació dels serveis 

delegats i/o als ajuntaments.  

 

5.5. D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació amb les 

modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 

millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, i la Llei 

16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 

la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquest 

conveni s’ha de publicar al BOP i al web de Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència.  

 

 

SISÈ.- OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

6.1. El Consell Comarcal del Ripollès prestarà els serveis delegats –pacte Primer-, d’acord 

amb el que es determina en aquest conveni i d’acord amb el contingut dels contractes que 

subscrigui amb tercers per a la prestació d’aquests serveis.  

 

El Consell Comarcal del Ripollès prestarà els serveis municipals delegats (pacte Primer),  

exercirà la promoció, l’explotació de les instal·lacions i la gestió dels serveis de caràcter 

supramunicipal, mitjançant qualsevol dels sistemes o formes de gestió estab lerts en les 

disposicions legals i reglamentàries en vigor.  

 

6.2. El Consell Comarcal serà el responsable de fer el pagament de les despeses del 

tractament i la gestió de les diferents fraccions de residus als gestors autoritzats:  

 

- Planta de triatge 

- Abocador 

- Planta de compostatge 

- Gestors autoritzats en general  

 

El Consell Comarcal del Ripollès serà el receptor inicial dels ingressos provinents de la 

valorització, retorn del cànon dels residus i dels imports que provinguin d’ECOEMBES i 

ECOVIDRIO. Aquests ingressos seran retornats a l’ajuntament via liquidació anual.  
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6.3. El Consell Comarcal elaborarà una memòria anual de tots els serveis prestats objecte 

d’aquest conveni i la lliurarà als ajuntaments juntament amb la liquidació -pacte 2.2.-. 

Aquesta memòria es publicarà a la pàgina web de la corporació.  

 

6.4. El Consell Comarcal exercirà, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, del 

Conseller/a de l’Àrea i de la gerència, les funcions de direcció, supervisió, coordinació, 

inspecció i control de tots els serveis relacionats amb anterioritat, així com la tramitació 

administrativa, subvencional i comptable que la prestació d’aquests serveis generin.   

 

6.5. El Consell Comarcal vetllarà per tal que es doni adequat compliment al contingut dels 

contractes subscrits en les matèries següents:  

 

- Recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarcal 

del Ripollès. 

- Servei de deixalleria.  

- Servei de transport i tractament dels lixiviats generats a l’abocador Ripollès -3 i 

servei d’assegurança. 

 

 

SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT  
 

7.1. L’Ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada –pacte 1 d’aquest conveni-, 

durant el termini mínim de 4 anys, a comptar d’acord amb allò que es disposa al Pacte 5.1.  

 

7.2. L’Ajuntament mantindrà la modalitat de recollida prevista per al seu municipi al 

contracte de recollida i transport als gestors autoritzats dels residus municipals, durant tota 

la seva vigència. En cas que acordi canviar aquesta modalitat haurà d’assumir el cost que 

aquesta modificació generi en el contracte, així com el cost de les possibles indemnitzacions 

per una eventual resolució. 

 

El Consell Comarcal haurà d’acreditar, si fos el cas, la inviabilitat tècnica i/o econòmica del 

canvi de modalitat de recollida sol·lici tat, per a l’equilibri econòmic i financer del contracte. 

Si no obstant això, l’ajuntament manté la seva voluntat de canviar la modalitat, haurà 

d’assumir les conseqüències econòmiques i possibles indemnitzacions que se’n derivin.  

 

7.3. L’ajuntament es reserva la facultat de dirigir i controlar l’exercici dels serveis delegats, 

així com la facultat d’emanar instruccions tècniques de caràcter general en l’àmbit del seu 

municipi i sol·licitar, en qualsevol moment, informació sobre la prestació dels serveis 

delegats, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a l’esmena 

de les deficiències observades.  

 

7.4. L’Ajuntament està obligat a pagar els serveis delegats al Consell Comarcal de 

conformitat amb el que disposa el pacte Tercer.  

 

7.5. L’Ajuntament haurà de donar compliment a les instruccions tècniques que, de manera 

excepcional, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal li puguin adreçar. Així 

mateix, les comunicacions que s’hagin d’efectuar als ciutadans del munic ipi, en relació als 

serveis delegats, seran efectuades per l’Ajuntament.  

 

 

VUITÈ.- COMPETÈNCIES DEL CONSELL D’ALCALDES EN RELACIÓ A LA 

PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELEGATS 

 

El Consell d’Alcaldes és l’òrgan competent per efectuar el seguiment i control de la pr estació 

dels serveis delegats objecte d’aquest conveni.  
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Les decisions del Consell d’Alcaldes seran executives en les matèries objecte de la delegació de serveis 

atorgada al Consell Comarcal del Ripollès i seran vinculants pels òrgans de govern del Consell 

Comarcal del Ripollès, en les matèries següents: 

 

1r. L’informe previ i vinculant a la contractació i adjudicació dels contractes de prestació dels serveis de 

recollida i transport de residus municipals i del servei de deixalleries i les seves eventuals modificacions i 

resolució. 

 

2n. Dictamen previ i vinculant sobre els estudis de costos, propostes de repartiment i la liquidació. 

 

3r. Informe previ i vinculant sobre les propostes de modificació de les condicions de prestació dels 

serveis de cada ajuntament i la seva possible repercussió econòmica i de finançament del contracte 

global. 

 

4t. Informe previ i vinculant en matèria d’establiment i control de sistemes de policia del servei, règim i 

modalitats de prestació, garanties, control i sancions als adjudicataris  dels serveis objectes d’aquest 

conveni. 

 

NOVÈ.- MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DEL CONVENI. PROCEDIMENT I EFECTES.  

 

Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o 

pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.  

El conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada 

moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin  necessari o 

quan així ho acordin les parts conjuntament.  

El Conveni o qualsevol de les seves pròrrogues s’extingiran de forma anticipada al termini de 

finalització de la seva vigència: 

 

o Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència 

d’aquest Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti 

l’acompliment del seu objecte.  

o Per mutu acord de les parts.  

o Per la revocació o l’avocació de la delegació de competències acordada per 

part del l’Ajuntament.  

o Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per a lgun 

dels signants a requeriment de qualsevol de les parts, d’acord amb el 

procediment establert a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic.  

o Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del Conveni.  

o Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni o en 

altres Lleis. 

 

DESÈ.- JURISDICCIÓ 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació. 

 

Llegit i trobat conforme aquest conveni per ambdues parts, el signen, per duplicat, en el lloc i 

data a l’inici indicats.” 

 

Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la 

comarca, excepte el de Camprodon, juntament amb el Conveni, per a la seva 

aprovació.  
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Tercer. Un cop els ajuntaments de la comarca certifiquin l’aprovació de la 

delegació d’aquestes competències i del conveni de delegació, el Consell 

Comarcal acceptarà la delegació acordada i procedirà a  la seva publicació. 

 

Quart. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 

la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Cinquè. Facultar el president perquè en nom i representació d’aquesta 

corporació pugui signar quants documents siguin necessaris per dur a terme 

els presents acords.  

 

El senyor Roger Bosch, conseller d’ERC diu que s’abstindran perquè creu 

que seria bo que se’ls informés dels punts més rellevants. Dels temes 

importants se n’acaben assabentant per  la premsa. 

 

El president manifesta que no acaba de veure el motiu de l’abstenció, no 

estan aprovant res que tingui a veure amb el contracte de la recollida de 

residus comarcal, s’estan limitant a convenir la delegació de la competència 

i, en tot cas, no entén com és que en el cas de la delegació de la competència 

per part de l’ajuntament de Camprodon, en canvi, han votat a favor. 

 

El senyor Roger Bosch diu que en el cas de Camprodon no saben com serà el 

concurs, en el cas de la recollida comarcal, en canvi, sí. 

 

El vicepresident quart, senyor Josep Coma, comenta que la estant aprovant 

els termes de la delegació de la competència dels diferents municipis de la 

comarcat i que prèviament han aprovat els alcaldes. 

 

El senyor Sergi Albrich, del grup d’ERC, comenta que es tracta d’una 

manera d’expressar la crítica al sistema de recollida, al tema de la nau de 

triatge. Insisteix que estan pagant el lloguer des del setembre i encara no es 

fa servir. Com a grup han proposat superat el llindar del percentatge de 

recollida selectiva. L’abstenció recull les queixes que s’han anat exposant al 

llarg de la tramitació del concurs 

 

El president contesta que s’han encallat en el seu discurs. Es tracta d’aprovar 

el conveni de delegació dels municipis, que està avalat pels propis alcaldes,  

en la sessió del Consell d’Alcaldes. No ho acaba d’entendre, menys encara 

quan Camprodon no implanta el servei porta a porta en el contracte que ara 

es tramitarà i en el conveni. 

 

El senyor Josep Coma explica que en aquest conveni es delega la 

competència de la recollida però no preveu la modalitat. Manifesta la seva 

sorpresa per l’abstenció. 
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El senyor Roger Bosch explica que s’abstenen en aquest punt per marcar la 

postura del grup al llarg de tot el concurs. 

 

El senyor Sergi Albrich explica que en el conveni es preveu la delegació i 

s’oposen al model de recollida previst al concurs, que no s’hagi set més 

agosarat, s’ha perdut una oportunitat de fer un salt important endavant. 

 

El senyor Eudald Picas, vicepresident primer, recorda que la crítica al model 

no té cap sentit perquè el model l’han triat els alcaldes.  

 

El senyor Sergi Albrich afirma que els alcaldes dels municipis petits d’ERC 

no han pogut decidir el seu model perquè són petits i s’han hagut de sumar a 

la modalitat general, no han pogut tirar endavant el canvi . 

 

El president insisteix en què no entén. Estant confonent les coses si no estan 

d’acord amb la modalitat de recollida és una cosa, però no acceptar  

l’aprovació del conveni de delegació de la competència de la recollida de 

residus per part dels ajuntaments al Consell Comarcal no s’aguanta de cap de 

les maneres.  

 

 

6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA, DE 

DATA 29 DE DESEMBRE DE 2017, SOBRE LA MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2017 PER A LA CONCESSIÓ DE CRÈDIT 

EXTRAORDINARI PER FINANÇAR LA IMPLANTACIÓ DE LA FIBRA 

ÒPTICA A LA VALL DE CAMPRODON 

  

 

En data 29 de desembre de 2017, es va dictar el Decret de Presidència  que es 

transcriu a continuació: 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA 

 
En acord de Ple de data 16 de maig de 2017, es va aprovar l’expedient de modificació 

de crèdits 9/2017 finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria, que contenia la 

concessió de crèdit extraordinari a la partida 2017.30.491.22799 i per import de 

70.000,00 €, en concepte de treballs realitzats per empreses i professionals en matèria 

d’implantació de la fibra òptica a la comarca del Ripollès. 

 

En la tramitació de l’expedient, es posa de manifest que es tracta d’una inversió que 

haurà de realitzar el Consell Comarcal del Ripollès i que el crèdit pressupostari hauria 

de trobar-se consignat en una partida del capítol VI. 

 

El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya, estableix en l’article 13.1 les funcions que 

s’atorguen al president.  Concretament l’apartat g) disposa que li correspon la 

contractació d’obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi 

del 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca ni el 50% de límit general 

aplicable al procediment negociat. 
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També li correspondran aquelles altres competències que li atribueixin les lleis o les 

que expressament li delega el ple del consell. 
 

RESOLC 

 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits de concessió de crèdit finançat 

amb baixa d’una altra partida, en la forma i contingut que a continuació es detalla, i 

que es ratificarà pel Ple en la propera sessió que se celebri. 

 

EXPEDIENT NÚMERO 37/2017 

 

Despeses (baixa) 

Aplicació 

pressupostària 
CONCEPTE IMPORT 

2017.30.491.22799 Pla Comarcal de Fibra òptica 70.000,00 € 

 

Despeses (alta) 

Aplicació 

pressupostària 
CONCEPTE IMPORT 

2017.30.491.60900 Pla Comarcal de Fibra òptica 70.000,00 € 

 
Segon.- De conformitat amb allò que s’assenyala en les bases d’execució del 

pressupost, el present expedient serà executiu des de la data de publicació al BOP 

(Butlletí Oficial de la província) de l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació. 

 

Tercer.-  Donar compte d’aquesta resolució a la Intervenció als efectes oportuns.” 

 

 

Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 

Seguiment de la Gestió, el Ple, per unanimitat dels membres assistents, 

adopta els acords següents: 

 

Primer.- Ratificar el Decret de Presidència de data 29 de desembre de 2017 en tots 

els seus termes. 

 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció. 
 

El president recorda que pressupostàriament es van preveure 70.000 euros per al 

desplegament de la fibra òptica a la comarca. Es preveu la resolució del tram de 

Ripoll a Sant Joan. Així mateix, es preveu la finalització de l’extensió de la fibra 

òptica per part de la XOC en aquests tram. Recorda que hi ha sola xarxa privada i 

l’altra és la de la XOC i en aquest cas estenen aquest línia fins a Sant Joan. 

Properament es farà un acte púbic de presentació de la proposta. 
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7.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 

 

Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 

DATA DESCRIPCIÓ

Decret de 26/10/2017 Inspecció biennal les Coromines

Decret de 26/10/2017 Inspecció biennal Alberg la Ruta del Ferro

Decret de 02/11/2017 Es declara desert el procés selectiu d'un tècnic d'administració

electrònica

Decret de 03/11/2017 Sol·licitar a la DGAL el nomenament accidental de la

funcionària de carrera de la corporació que es relaciona per

ocupar el lloc de secretaria amb efecsets de l'1/11/2017 i

durant les absències temporals de la secretària de la

corporació.

Decret de 07/11/2017 Contracte menor de subministrament, instal·lació i

programació de la comunicació entre les EDARS de Planoles i 

Setcases amb la de Ripoll

Decret de 07/11/2017 Decret definitiu admesos plaça administratiu codi 13 F inclosa

a l'oferta pública d'ocupació 2017

Decret de 07/11/2017 Decret definitiu admesos plaça administratiu codi 76 F inclosa

a l'oferta pública d'ocupació 2017

Decret de 07/11/2017 Decret definitiu admesos plaça tècnic mediambiental inclosa a

l'oferta pública d'ocupació 2017

Decret de 07/11/2017 Decret definitiu admesos plaça tècnic superior d'administració

general inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2017

Decret de 07/11/2017 Esmena error material 1a fase AIMs

Decret de 14/11/2017 Canvi de categoria professional Carina Jové i Costa

Decret de 14/11/2017 Es canvia la data de realització de les proves d'oposició de la

plaça de tècnic mig mediambiental i es fixa la data de

realització de la prova de català per totes les places

convocades incloses a l'oferta pública d'ocupació de 2017

Decret de 15/11/2017 Resolució ajuts de menjador 4a fase_17-18

Decret de 15/11/2017 Resconeixement gratuïtats 17-18 Fase 1A  
 

Decret de  30/10/2017 Aprovació de la tramitació de l'expedient i aprovació del Plec 

de clàusules administratives i tècniques que regulen la 

contractació del servei de transport a la demanda en reforç de 

la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll 

Decret de     31/10/2017 Embargament de les indemnitzacions per assistències d'un 

càrrec electe 

Decret de  14/11/2017 Aprovar definitivament la nòmina del mes d'octubre 

Decret de  15/11/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/45 

Decret de  16/11/2017 Delegació assistència reunió Xarxa Impulsors de Catalunya 
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Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el procediment 

obert amb diversos criteris d'adjudicació, del servei d'inserció 

de publicitat del Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació. Mitjans Digitals. Lot A 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el procediment 

obert amb diversos criteris d'adjudicació, del servei d'inserció 

de publicitat del Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació. Mitjans impresos. Lot B. Sublot B1 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el procediment 

obert amb diversos criteris d'adjudicació, del servei d'inserció 

de publicitat del Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació. Mitjans impresos. Lot B. Sublot B2 

Decret de  21/11/2017 Declarar deser el procediment obert del servei d'inserció de 

publicitat en mitjans de comunicació. Mitjans impresos. Lot 

B. Sublot B3. 

Decret de  21/11/2017 Declarar deser el procediment obert del servei d'inserció de 

publicitat en mitjans de comunicació. Ràdio. Lot C. Sublot 

C2. 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el procediment 

obert amb diversos criteris d'adjudicació, del servei d'inserció 

de publicitat del Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació. Audiovisual. Lot D. Sublot D1 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el procediment 

obert amb diversos criteris d'adjudicació, del servei d'inserció 

de publicitat del Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació. Audiovisual. Lot D. Sublot D2 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el procediment 

obert amb diversos criteris d'adjudicació, del servei d'inserció 

de publicitat del Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació. Ràdio. Lot D. Sublot C1 

Decret de  21/11/2017 Classificació de les ofertes presentades en el procediment 

obert amb diversos criteris d'adjudicació, del servei d'inserció 

de publicitat del Consell Comarcal del Ripollès en mitjans de 

comunicació. Ràdio. Lot C. Sublot C1 

Decret de  02/11/2017 Aprovació de bases i convocatòria selecció tècnic adm. 

Electrònica 

 Decret de  22/11/2017 Contracte menor de dinamitzador extern per a l'Oficina Jove 

Decret de  22/11/2017 Sol·licitud de subvenció AOC 

Decret de  22/11/2017 Requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació del 

contracte de servei de transport a la demanda en reforç de la 

línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll. 

Decret de  23/11/2017 Aprovació Memòria valorada per a la creació de cinc 

itineraris inclusius i cinc miradors de paisatge a Ribes de 

Freser. 
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Decret de  05/12/2017 Resolució ajuts de menjador escolar 5a Fase.  

Decret de   30/11/2017 Reconeixement d'un permís d'alletament i i d'un gaudi de 

vacances pendents de l'any 2017 a una funcionària de la 

corporació 

Decret de   05/12/2017 Contracte menor de subministrament de dos ordinadors de 

sobretaula, destinats a les àrees d'Intervenció i 

d'Administració electrònica 

Decret de  07/12/2017 Encàrrec plecs de clàusules i pagament gratificació a un 

empleat de la corporació 

Decret de  07/12/2017 Pagament incentiu productivitat a un empleat de la corporació 

Decret de  11/12/2017 Contracte menor de subministrament, instal·lació i 

programació de la comunicació entre l'EDAR de Planoles i la 

de Ripoll 

Decret de  11/12/2017 Nomenament d'una funcionària de carrera de la corporació 

Decret de  12/12/2017 Contracte menor d'obres per a la creació de cinc itineraris 

inclusius i cinc miradors de paisatge a Ribes de Freser 

Decret de  12/12/2017 Nomenament tècnic director de l'obra cinc itineraris inclusius i 

cinc miradors de paisatge a Ribes de Freser. 

Decret de  12/12/2017 Reconeixement gratuïtat menjador i/o transport Fase 2a 

Decret de  12/12/2017 Contractació impulsora garantia juvenil 

Decret de  15/12/2017 Contracte menor de serveis de manteniment de l'aplicació 

informàtica GICA0. Any 2018 

Decret de  19/12/2017 Resolució d'ajuts de menjador 6a Fase 

Decret de  20/12/2017 Decret provisional admesos i exclosos tècnic administració 

electrònica 

Decret de  21/12/2017 Adjudicació del servei de transport a la demanda en reforç de 

la línia regular Setcases-Camprodon-Ripoll 

Decret de  22/12/2017 Resolució d'atorgament de subvencions del Programa 1.D 

Territori educador 

Decret de  22/12/2017 Resolució d'atorgament de subvencions del Programa 1.F 

Foment d'un esport de neu entre els escolars de la comarca. 

Decret de  27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del Consell 

Comarcal del Ripollès en mitjans de comunicació, mitjans 

digitals. Lot A 

Decret de  27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del Consell 

Comarcal del Ripollès en mitjans de comunicació, mitjans 

impresos. Lot B sublot B1 

Decret de  27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del Consell 

Comarcal del Ripollès en mitjans de comunicació, ràdio. Lot 

C sublot C1 

Decret de  27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del Consell 

Comarcal del Ripollès en mitjans de comunicació, 

audiovisual. Lot D sublot D1 
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Decret de  27/12/2017 Adjudicació del servei d'inserció de publicitat del Consell 

Comarcal del Ripollès en mitjans de comunicació, 

audiovisual. Lot D sublot D2 

Decret de  27/12/2017 Atorgament/denengació de subvenció Programa 1.C 

Decret de  28/12/2017 Contracte menor de servei d'auditoria i control financer dels 

comptes 2017 

 

El Ple en queda assabentat. 
 

 

8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 

 

Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 

continuació: 
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DATA DESCRIPCIÓ

Resolució de 10/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de contractació per executar 

la instal·lació i programació de la comunicació entre els

cabalímetres de les EDARS de Planoles i Setcases i el sistema 

Scada de l'EDAR de Ripoll

Resolució de 27/10/2017 Incoació de l'expedient de contractació mitjançant procediment 

negociat amb un únic oferent del contracte del servei de

transport a la demanda en reforç de la línia regular Setcases-

Camprodon-Ripoll, concessió V-6464-GC-64-GI, 2017-2018

Resolució de 30/10/2017 Contractació informador juvenil (Categoria C1) per substituir

Carina Jové

Resolució de 30/10/2017 Tramitació expedient per al canvi de categoria professional de

la treballadora Carina Jové. Passarà a A2 fins 31 de desembre

2017

Resolució de 30/10/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de pròrroga del contracte

per a la prestació del servei del manteniment informàtic, així

com la implantació de l'administració electrònica i dels

serveis del Consorci AOC

Resolució de 30/10/2017 Incoació expedient modificació pressupost 22/2017

Resolució de 31/10/2017 Bonificació de taxes de l’Escola Comarcal de Música del 

Ripollès per al curs 2017-2018 (fase 2)

Resolució de 31/10/2017 Aprovació expedient modificació pressupost 22/2017 

Resolució de 03/11/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de modificació de crèdits

per fer front a les despesses a assumir

Resolució de 06/11/2017 Incoació expedient modificació pressupost 23/2017

Resolució de 06/11/2017 Aprovació expedient modificació pressupost 23/2017 

Resolució de 06/11/2017 Incoació expedient modificació pressupost 24/2017

Resolució de 06/11/2017 R1.Modificació i autorització canvi horari alumnes

secundària.

Resolució de 06/11/2017 R3.Modificació i autorització canvi horari alumnes

secundària.

Resolució de 07/11/2017 Incoació tramitació del contracte de subministrament de dos

ordinadors de sobretaula amb destinació a les àrees

d'Intervenció i Administració Electrònica de la corporació  
 

 
Resolució de  07/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 24/2017 

Resolució de  14/11/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 25/2017 

Resolució de  14/11/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 26/2017 

Resolució de  15/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 25/2017 

Resolució de  15/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 26/2017 

Resolució de  15/11/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/44 

Resolució de  20/11/2017 Contractació dinamitzador/a de l'Oficina Jove del Ripollès 
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Resolució de  20/11/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 29/2017 

Resolució de  20/11/2017 Incoació expedient de modificació del pressupost 30/2017 

Resolució de  21/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 27/2017 

Resolució de  21/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 28/2017 

Resolució de  21/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 29/2017 

Resolució de  21/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 30/2017 

Resolució de  21/11/2017 Incoació expedient contracte de manteniment de l'aplicació 

informàtica GICA0. 

Resolució de  22/11/2017 Aprovació provisional pagament nòmina novembre 

Resolució de  22/11/2017 Incoació expedient contractació obres 5 miradors i 5 itineraris 

inclusius a Ribes de Freser 

Resolució de  24/11/2017 Atorgament d'un permís temporal d'abocament d'aigües de 

límits específics de l'empresa COMERCIAL DE LA 

FORJA,SA - COMFORSA 3 - a la depuradora de Ripoll -  

Campdevànol.  

Resolució de  24/11/2017 Incoació expedient contractació control abocador clausurat 

Ripollès - 3. Any 2018 

Resolució de  24/11/2017 Incoació de l'expedient per fer el contracte de manteniment  

de l'ascensor de l'edifici del Consell Comarcal 

Resolució de  24/11/2017 Incoació de l'expedient per fer el contracte de manteniment  

del sistema de seguretat, detecció de robatori i connexió de les 

alarmes de l'edifici del Consell Comarcal 

Resolució de  27/11/2017 Atorgament d'un permís puntual d'abocament d'aigües 

residuals amb camió cisterna de l'habitatge de la Ctra. 

Barcelona s/n 

Resolució de  28/11/2017 Liquidació de les aportacions a fer per part dels ajuntaments 

de la comarca per a la prestació del servei de recollida de 

gossos. 

Resolució de  28/11/2017 Incoació del contracte de serveis a la demanda Salarsa-

Camprodon 

Resolució de  28/11/2017 Modificació del pressupost 2017 per import de 44,000 € 

Resolució de  29/11/2017 Incoació d’expedient sobre la necessitat de contractar el 

manteniment dels extintors i equips de seguretat, per al 2018 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la utilització del 

servei del camió cisterna núm. 55/2017 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la utilització del 

servei del camió cisterna per a la neteja del clavegueram i 

instal·lacions de sanejament, núm. 56/2017 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la utilització del 

servei del camió cisterna  per a la neteja del clavegueram i 

instal·lacions de sanejament, núm. 57/2017 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la utilització del 

servei del camió cisterna  per a la neteja del clavegueram i 

instal·lacions de sanejament, núm. 58/2017 
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Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la utilització del 

servei del camió cisterna  per a la neteja del clavegueram i 

instal·lacions de sanejament, núm. 59/2017 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la utilització del 

servei del camió cisterna  per a la neteja del clavegueram i 

instal·lacions de sanejament, núm. 60/2017 

Resolució de  29/11/2017 Resolució d’atorgament d’un permís per a la utilització del 

servei del camió cisterna  per a la neteja del clavegueram i 

instal·lacions de sanejament, núm. 61/2017 

Resolució de  29/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 31/2017 

Resolució de  29/11/2017 Incoació de l'expedient per fer el contracte de manteniment  

anual i revisió dels equips de seguretat i protecció de l'edifici 

del Consell Comarcal i del laboratori d'aigües comarcal. 

Resolució de  29/11/2017 Incoació expedient de contractació per a la instal·lació i 

programació de la comunicació del cabalímetre de l'EDAR de 

Planoles amb l'EDAR de Ripoll 

Resolució de  29/11/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 31/2017 

Resolució de  30/11/2017 Incoació de l'expedient per a la contractació de 4 joves - 

Garantia juvenil  

Resolució de  30/11/2017 Pagament nòmina mes novembre a tres treballadors 

contractats en pràctiques 

Resolució de  04/12/2017 Incoació del contracte menor de servei d'auditoria i actuacions 

de control financer. 

Resolució de  05/12/2017 Incoació de la l’expedient de contractació del 

subministrament, muntatge i posada en marxa dels equips 

necessaris per la planta de transferència d’envasos, paper i 

cartró i fracció resta del Ripollès, mitjançant procediment 

obert, amb diversos criteris d’adjudicació (Expt. 848/2017). 

Resolució de  05/12/2017 Incoar expedient per a la contractació d'una impulsora de 

garantia juvenil 

Resolució de  29/11/2017 Incoar la tramitació de l'expedient de contractació per la 

compra de material del laboratori d'aigües del Ripollès 

Resolució de  05/12/2017 Pròrroga contracte servei explotació EDARS fins 30.6.18 i 

incoació expedient contractació 

Resolució de  05/12/2017 Contracte menor de subministrament de dos ordinadors de 

sobretaula destinats a les àrees d'Intervenció i 

d'Administració Electrònica 

Resolució de  05/12/2017 Habilitar la funcionaria de la corporació que es relaciona per 

disposar d'un fons d'import de 300 € en concepte de bestreta 

de caixa fixa. 

Resolució de  05/12/2017 Incoació de l'expedient per la contractació de l'Aina Soler, 

impulsora de Garantia Juvenil.  

Resolució de  11/12/2017 Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost 

32/2017 

 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

38 

 

 

Resolució de  12/12/2017 Liquidació cost AIMs curs 2016-2017. Conveni CBSR 

 

 

El Ple en queda assabentat. 
 

 

9. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE CONSELL DE GOVERN 

CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 7 I 21 

DE NOVEMBRE I 5 I 19 DESEMBRE DE 2017  
 

Es dóna compte de les actes de Consell de Govern números 19, 20, 21 i 22 

corresponents a les sessions celebrades en dates 7 i 21 de novembre i 5 i 19 

de desembre de 2017. 
 

El Ple en queda assabentat. 
 

 

10. MOCIONS URGÈNCIA 

 

El president, en cas d’urgència, pot proposar la inclusió en l'ordre del dia d'altres 

assumptes a tractar, sempre i quan el plenari ho acordi per majoria absoluta, segons 

preveu l'art. 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova  el 

text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

  

En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se sotmet a 

votació del Ple la urgència de la inclusió en l’ordre del dia de la proposta 

modificació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció 

d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la comarca 

del Ripollès, per a l’any 2017, consistent en ampliar el termini de justificació de les 

subvencions fins al juny del 2018, a fi d’adaptar-se al curs escolar i propiciar que les 

escoles no tinguin problemes per justificar les seves subvencions. 

 

Sotmesa a votació la urgència de la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia, s’aprova 

per unanimitat dels membres assistents. 
 

  

10.1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ LES BASES 

REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER 

AL FOMENT D’ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL O PROMOCIÓ D’UNA 

FINALITAT PÚBLICA COMARCAL I PER A LA COBERTURA 

D’ACTIVITATS ESCOLARS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS PER AL 

2017 
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Antecedents de fet: 

 

El Ple en la seva sessió de data 17 de gener de 2017 va aprovar les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al 

foment d’activitats d’interès social o promoció d’una finalitat pública comarcal i per 

a la cobertura d’activitats escolars a la comarca del Ripollès, per a l’any 2017. 

 

 

Aquestes bases, en la clàusula novena preveien que el termini per a la justificació de 

les subvencions finalitzava el dia 31 de gener de 2018. 

 

Els centres escolars han manifestat la impossibilitat de justificar la subvenció dins 

d’aquest termini, ja que la seva activitat no s’organitza en anys naturals, sinó en 

cursos escolars. És per això que es considera necessari ampliar aquest termini de 

justificació fins al 30 de juny de 2018. 

 

Fonaments de Dret: 
 

Els articles 118 i 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableixen l’objecte que han 

de tenir les subvencions i el contingut de les bases que regulen la seva concessió. 

També regulen el procediment d’aprovació d’aquestes bases i fixen que el Ple és 

l’òrgan competent per aprovar-les. 

 

Per tot l’exposat el Ple, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 

següents: 

 

Primer. Aprovar inicialment la modificació del primer paràgraf de la clàusula 

novena de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva per al foment d’activitats d’interès social o promoció 

d’una finalitat pública comarcal i per a la cobertura d’activitats escolars a la comarca 

del Ripollès, per a l’any 2017. Aquest paràgraf queda redactat com segueix: 

 

“Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 

de juny de 2018. Si no es justifica la subvenció dins del termini atorgat 

quedarà revocat el seu atorgament. “ 

 

Segon. Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la província de Girona i al 

tauler d’anuncis de la corporació per un termini de vint dies hàbils i anunciar una 

referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En 

cas que no es formulin al·legacions durant el període d’exposició pública, aquest 

acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un altre. 

 

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció i als beneficiaris de les 

subvencions als efectes oportuns, 
 

 




