CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE
L’AJUNTAMENT DE PLANOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

REUNITS,
D’una part, el Senyor Enric Gràcia i Barba, alcalde de l’Ajuntament de
Planoles, expressament facultat per aquest acte, en virtut de l’acord plenari
adoptat en sessió de data 9 d’abril de 2018, assistit per la secretària de la
corporació senyora, Laura Legares Cererols 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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària de la
corporació, senyora Mireia Grau i Sadurní

MANIFESTEN:
I.- En data 5 de novembre de 1998 es va signar un conveni entre
l’Ajuntament de Planoles i el Consell Comarcal del Ripollès, amb
l’objectiu de delegar al Consell Comarcal 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, el 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’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.
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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’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.
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.
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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 delegació
d’aquestes competències sigui coincident amb la vigència prevista per al
nou contracte de la recollida i el transport als gestors auto ritzats 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.
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 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
Residus
Residus
Residus
Residus

industrials no assimilables a domèstics,
especials d’origen comercial o industrial,
de la construcció (terres, runes i altres),
sanitaris del tipus III i tipus IV
generats fora de l’àmbit territorial objecte d’aquest conveni.
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 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.
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.
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
MUNICIPALS

DE

LA

GESTIÓ

DELS

RESIDUS

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.
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El pagament s’efectuarà en dotze mensualitats i dintre dels cinc primers
dies de cada mes, mitjançant domiciliació bancària al c ompte 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
derivats de la recaptació dels diferents ingressos tributaris i resta
d’ingressos de dret públic que realitza el Consell a favor de l’entita t
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.
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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.
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 indemnitzaci ó 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 comuni ca
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 administr acions 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
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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 el s 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 inst al·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 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.
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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 del s
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·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.
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 Soste nibilitat 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.
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VUITÈ.- COMPETÈNCIES DEL CONSELL D’ALCALDES
RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELEGATS

EN

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.
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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 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’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.

Enric Gràcia i Barba
Alcalde de l’Ajuntament de Planoles

Joan Manso Bosoms
President Consell Comarcal
del Ripollès

Laura Legares Cererols
Secretària

Mireia Grau i Sadurní
Secretària
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