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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 17/2016 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 13 de setembre de 2016 
Hora d’inici: 19.05 hores 
Hora d’acabament: 19.35 hores 
Règim de sessió: Extraordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
   
 Vicepresident:  Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
    
   Sr. Josep Estragués i Bonada 
   Sra. Dolors Cambras i Saqués  
   Sr. Enric Gràcia i Barba  
   Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
   Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Secretària accidental:  Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
Excusa la seva absència:  Sr. Joan Manso i Bosoms 
  Sr. Miquel Rovira i Comas 
  Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  Sr. Jordi Moner i Caner 
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió extraordinària del Consell de Govern i 
tractar els assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de la recollida i el 
transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del 
ripollès, excepte el municipi de Camprodon, mitjançant procediment obert, 
harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. 

 
 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
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1. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE LA RECOLLIDA I EL TRANSPORT ALS GESTORS AUTORITZATS 
DELS RESIDUS MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, 
EXCEPTE EL MUNICIPI DE CAMPRODON, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, HARMONITZAT, AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 
 
1.-   El servei de recollida de residus municipals és una competència dels 
ajuntaments, segons l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local.  
 
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès  van delegar al Consell Comarcal la 
competència de la recollida dels 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. 
 
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. 
 
2.- En data 5 de setembre de 2016, l'Ajuntament de Camprodon ha notificat a 
aquesta corporació l'acord adoptat en la sessió extraordinària del seu plenari 
celebrada en data 2 de setembre de 2016, pel qual denuncia el Conveni subscrit en 
data 9 d'octubre de 1998, pel qual l'Ajuntament de Camprodon delegava al Consell 
Comarcal la prestació 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. 
 
3.- L'acord de revocació del conveni de delegació adoptat per l'Ajuntament de 
Camprodon, comporta una modificació substancial del contracte de residus aprovat 
pel Consell Comarcal, que actualment es troba en període de presentació d'ofertes 
fins el proper dia 17 de setembre, per la qual cosa esdevé necessari suspendre i 
deixar sense efecte aquest procediment i iniciar-ne un de nou, amb l'exclusió del 
municipi de Camprodon, amb la major celeritat possible. 
 
En efecte, el termini del contracte actualment vigent finalitza el proper mes 
d’octubre, amb una possible pròrroga de 6 mesos més, pel cas que no hagi finalitzat 
el procediment d'adjudicació. És per això que s'ha d'instar el nou procediment 
contractual al més aviat possible. 
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Per decret de Presidència de data 6 de setembre de 2016, ratificat per Consell de 
Govern del mateix dia, es va acordar suspendre i deixar sense efecte la tramitació 
de l’expedient de contractació i el procediment d’adjudicació per procediment  i  
instar, amb la màxima celeritat possible, la tramitació d'un nou  expedient de 
contractació i la redacció dels nous plecs de clàusules econòmiques administratives 
i tècniques del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, exclòs el municipi de Camprodon. 
 
4.- Vistos el nous plecs de clàusules administratives i tècniques que regulen la 
contractació del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels 
residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon, 
mitjançant procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i 
tramitació ordinària. 
 
5.- De conformitat amb l’article 9 del Reglament regulador del Consell d’Alcaldes 
de la comarca del Ripollès, aquest òrgan ha d’emetre dictamen previ sobre els 
acords de creació i establiment dels serveis comarcals, així com en el cas de canvi 
en la seva forma de gestió.  
 
Les competències en matèria de contractació decauen en el Consell de Govern per 
delegació de l’acord de Ple de data 8 de setembre de 2015, i publicades al BOP de 
Girona número 186, de 25 de setembre de 2015. 
 
Per tot l'exposat, el Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació ordinària, del servei de la recollida i el transport als 
gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès, excepte el 
municipi de Camprodon.  
 
Aquest acord resta supeditat al dictamen favorable del Consell d'Alcaldes. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques del 
procediment obert, harmonitzat, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació 
ordinària del servei de la recollida i el transport als gestors autoritzats dels residus 
municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa d’1.424.823,12 €/any, més 142.482,31 € corresponent 
al 10% d’IVA, i que resulta un import total de 1.567.305,43 €/any (UN MILIÓ 
CINC-CENTS SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent, supeditat a l’informe favorable d’Intervenció. 
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Quart. Adoptar el compromís de consignar dotació pressupostària suficient en el 
pressupost de les properes anualitats previstes en el contracte, per fer front a la 
resta del contracte. 
 
Cinquè. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el DOUE, el BOE, i en el BOP de Girona, i al 
tauler d’anuncis de la corporació. També es publicarà l’anunci de licitació a la web 
del Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat, en l’apartat del Perfil del 
contractant. 
 
Sisè. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció i a l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
El senyor Eudald Picas, que presideix la sessió, explica als assistents que 
l’Ajuntament de Camprodon ha revocat la delegació de la competència de la 
recollida dels residus sòlids municipals i la gestió del corresponent servei que havia 
efectuat al Consell Comarcal mitjançant conveni. Per aquest motiu, s’ha hagut de 
deixar sense efecte la convocatòria de licitació del servei de la recollida i el 
transport als gestors autoritzats dels residus municipals de la comarca del Ripollès i 
incoar un nou procediment de contractació d’aquest servei, exclòs el municipi de 
Camprodon. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com 
a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental    Vist i plau 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     El president, 
                     Eudald Picas i Mitjavila 
 


