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CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS 
PER A LA GESTIÓ DELS CONVENIS ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I 
ELS SIG d’ECOEMBES I d’ECOVIDRIO 

Santa Coloma de Farners, a data de signatura electrònica 

REUNITS 

D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la Selva, 
que actua expressament autoritzat per a la formalització d'aquest document de conformitat amb 
l'acord de la Comissió Permanent del Ple de data 4 d’agost de 2020, assistit pel secretari de la 
corporació el Sr. Joan Manso Bosoms. 

D'altra part, el senyor Jordi Pibernat Casas alcalde de l’Ajuntament d’Anglès, facultat per 
l’acord de Ple 16 de juny de 2020, assistida per la secretària de l’Ajuntament, la Sra. Sandra 
Pinós Martínez 

Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-se, 
mútuament, capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte  

MANIFESTEN 

1. Que en data 22 de juliol de 2013, l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) va signar un el 
nou Conveni Marc de col·laboració amb la societat Ecoembalajes España SA (en endavant 
Ecoembes), que ha renovat la seva funció com a sistema integrat de gestió (SIG) d’envasos 
i residus d’envasos lleugers i de paper i cartró en l’àmbit de Catalunya pel període 2013-
2018. 

2. Que en data 2 d’abril de 2014, l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) va signar un nou 
Conveni Marc de col·laboració amb la societat Ecovidrio SA, com a sistema integrat de 
gestió (SIG) d’envasos i de residus d’envasos de vidre en l’àmbit de Catalunya pel període 
2013-2018. 

3. Que el Consell Comarcal de la Selva es va adherir en data 24 de setembre de 2013 al nou 
conveni d’Ecoembes en representació dels municipis que tenen delegada la competència 
de recollida de paper i cartró i d’envasos lleugers a favor del Consell Comarcal. 

4. Que el Consell Comarcal de la Selva es va adherir en data 15 de juliol de 2014 al nou 
conveni d’Ecovidrio en representació dels municipis que tenen delegada la competència de 
recollida de vidre a favor del Consell Comarcal. 

5. Que així mateix, el Consell Comarcal es va adherir als respectius convenis en 
representació dels ajuntaments de la comarca que compten amb servei de recollida 
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selectiva municipal i han delegat expressament a favor del Consell Comarcal la seva 
representació davant dels SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio. 

6. Que l’ajuntament d’Anglès en sessió plenària de data 15 de maig de 2012 va acordar 
delegar les competències de gestió, tractament i recollida de residus a favor del Consell 
Comarcal de la Selva. 

7. Que l’ajuntament d’Anglès en sessió plenària de data 16 de juny de 2020 va acordar 
delegar la representació de la corporació davant dels convenis d’Ecoembes i d’Ecovidrio a 
favor del Consell Comarcal. 

8. Que l’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que 
correspon a la comarca l’exercici de competències dels municipis de la comarca per 
delegació o conveni. Així mateix l’article 28 de l’esmentada Llei estableix que la comarca ha 
de garantir un servei d’assistència i d’assessorament als municipis que ho sol·licitin en 
matèria jurídico–administrativa, tècnica, econòmica i financera i d’obres i serveis. 

 

En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents, 

CLÀUSULES 

Primera.- L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions en què el Consell Comarcal 
gestionarà, en nom i representació de l’Ajuntament d’Anglès, els convenis de col·laboració 
entre l’ARC i els SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio. 

Segona.- La gestió dels convenis entre l’ARC i els SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio per part del 
Consell Comarcal es concreta en: 

- Representació municipal en els tràmits i gestions derivades del conveni. 

- Facturació davant dels SIG dels conceptes de recollida selectiva i de sensibilització 
ambiental. 

- Abonament als ajuntaments dels retorns d’Ecoembes i d’Ecovidrio per a finançar les 
despeses derivades de la recollida d’envasos lleugers i paper i cartró, i de la recollida 
de vidre, respectivament, així com, la d’altres fraccions que segons els corresponents 
convenis puguin estar subjectes a possibles retorns, com pot ser el cas dels Residus 
Especials en Petites Quantitats (REPQ). 

- Abonament als ajuntaments de l’import de tractament del paper i cartró a recuperador 
autoritzat, quan el balanç del preu de valorització del paper segons ASPAPEL i el 
cost de gestió del mateix sigui a favor del l’Ajuntament.  

- Actualització continuada de la informació sobre els serveis de recollida selectiva i el 
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reciclatge de les seves fraccions. 

- Execució d’accions de promoció i divulgació, així com també de conscienciació 
ciutadana sobre la recollida selectiva. 

- Informació de les tramitacions i modificacions relacionades amb la gestió del conveni 
d’Ecoembes i Ecovidrio. 

Tercera.- Les condicions econòmiques de la gestió dels convenis es basen en el traspàs 
íntegre de l’import sufragat per Ecoembes i per Ecovidrio pels conceptes de recollida 
selectiva de les diferents fraccions de residus. 

Les quantitats econòmiques a transferir a l’Ajuntament d’Anglès pel concepte de recollida 
selectiva de paper i cartró i d’envasos lleugers i altres possibles fraccions incloses en el SIG, 
com poden ser els REPQ, són les establertes al conveni d’Ecoembes adjunt a l’annex 2. 

Les quantitats econòmiques a transferir a l’Ajuntament d’Anglès pel concepte de recollida 
selectiva de vidre i altres possibles fraccions incloses en el SIG són les establertes al 
conveni d’Ecovidrio adjunt a l’annex 3. 

La facturació dels retorns d’Ecoembes i d’Ecovidrio està subjecta a l’aplicació de l’IVA, al 
tipus reduït del 10% sobre la base imposable. 

Les quantitats econòmiques i les condicions de retorn seran les establertes en els convenis 
d’Ecoembes i d’Ecovidrio vigents per a cada període i a les seves possibles modificacions. 

Quarta.- Les condicions econòmiques de la gestió per al tractament del paper i cartró a 
recuperador autoritzat depèn de la qualitat del mateix i de les fluctuacions de preu segons 
informa mensualment la plataforma ASPAPEL. 

En cas que la gestió del paper contempli un import favorable a l’Ajuntament d’Anglès, el 
paper i cartró anirà associat al concepte de venda de paper i suposarà un ingrés per 
l’Ajuntament d’Anglès, el qual està exempt d’IVA. 

En cas que la gestió del paper contempli un import desfavorable l’Ajuntament d’Anglès, el 
paper anirà associat al concepte de gestió del paper i suposarà un cost per  l’Ajuntament 
d’Anglès al qual s’aplicarà el 10% IVA. 

El Consell Comarcal de la Selva s’adherirà al conveni de col·laboració per la gestió del 
paper i cartró de l’Agència de Residus sempre hi quant sigui avantatjós per a l’Ajuntament 
d’Anglès.  

Cinquena.- El preu de la gestió dels convenis respon al cost efectiu del servei, 
comptabilitzant el temps de dedicació del personal tècnic i administratiu implicat en el servei, 
pel preu €/h aprovat anualment a l’Ordenança Fiscal Núm. T-06: per la prestació del servei 
d’assistència i assessorament de serveis tècnics. 

D’acord amb la justificació de l’annex 1, l’import establert per l’anualitat 2020 és de 
1.394,64,00 euros. 
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La revisió del preu està sotmès a la justificació de les despeses efectives destinades a la 
prestació del servei. 

Sisena.- El Consell Comarcal és, davant els corresponents SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio, la 
unitat de facturació pels conceptes de campanyes de comunicació. 

L’import íntegre de campanyes es destinarà a la realització d’accions de promoció i 
conscienciació ciutadana sobre la recollida selectiva. 

Setena.- Funcions del Consell Comarcal de la Selva: 

- El Consell Comarcal és a tots els efectes la unitat administrativa de gestió del 
conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio. 

- El Consell Comarcal, com a unitat de facturació dels conceptes de recollida selectiva 
davant els SIG, emetrà a partir del dia 20 de cada mes a Ecoembes i a Ecovidrio la 
factura relativa al material recollit selectivament al municipi d’Anglès, degudament 
justificada amb els albarans i els tiquets de bàscula de les respectives plantes de 
tractament. 

- El Consell Comarcal, transferirà a l’Ajuntament d’Anglès les quantitats econòmiques 
establertes segons els convenis d’Ecoembes i d’Ecovidrio per al finançament de les 
despeses derivades de la recollida selectiva.  

- El Consell Comarcal informarà a l’Ajuntament d’Anglès, l’import que li correspon 
facturar al Consell Comarcal per la recollida mensual de les fraccions d’envasos 
lleugers, paper i cartró i vidre i altres possibles fraccions incloses als SIG. 

- El Consell Comarcal, en funció del balanç per la gestió del paper, transferirà a 
l’Ajuntament d’Anglès les quantitats econòmiques respecte els conceptes de venda 
del paper i/o liquidarà el cost per la seva gestió. 

- El Consell Comarcal emetrà dues liquidacions semestrals, durant el mes de juny i 
desembre, per a la part proporcional del cost anual corresponent a la gestió dels 
convenis amb els SIG Ecoembes i Ecovidrio. 

Vuitena.- Funcions de l'Ajuntament d’Anglès, 

- L’Ajuntament d’Anglès, liquidarà al Consell Comarcal l’import corresponent a la 
recollida mensual de les fraccions de paper i cartró, envasos lleugers i vidre en un 
termini no superior a tres mesos des del moment de disposició de la informació de la 
facturació corresponent. En cas que l’Ajuntament d’Anglès no hagi presentat la 
liquidació al Consell Comarcal en el termini de 6 mesos, aquesta no serà admesa, i 
en conseqüència no es podrà pagar.  

- L’Ajuntament d’Anglès, liquidarà al Consell Comarcal l’import corresponent a la venda 
de paper en un termini no superior a tres mesos des del moment de disposició de la 
informació de facturació corresponent. En cas que l’Ajuntament de hagi presentat la 
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liquidació al Consell Comarcal en el termini de 6 mesos, aquesta no serà admesa, i 
en conseqüència no es podrà pagar.  

- L’Ajuntament d’Anglès, abonarà al Consell Comarcal l’import corresponent a la gestió 
del paper en el termini màxim de trenta dies des de l’aprovació de la liquidació. 

- L’Ajuntament d’Anglès, col·laborarà amb el Consell Comarcal en la promoció i 
conscienciació de la ciutadania sobre la recollida selectiva dels residus municipals. 

- L’Ajuntament d’Anglès, abonarà al Consell Comarcal el cost de la gestió dels 
convenis. 

- L’Ajuntament d’Anglès, s’obliga a ingressar al Consell Comarcal la quantitat 
establerta pel cost de gestió, en el termini màxim de trenta dies des de l’aprovació de 
la liquidació. 

Novena.- El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà 
una durada fins a la finalització de la vigència del conveni entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i els SIG d’envasos gestionats per Ecoembes i Ecovidrio, respectivament. 

En cas de modificacions del conveni o l’aprovació de nous convenis entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i els SIG d’envasos gestionats per Ecoembes i Ecovidrio, que no 
suposin diferències significatives en el present conveni, aquest mantindrà la seva vigència. 

En el cas que les modificacions del conveni o l’aprovació de nous convenis entre l’Agència 
de Residus de Catalunya i els SIG d’envasos gestionats per Ecoembes suposin diferències 
significatives en el present conveni, es formalitzarà una addenda del present conveni i 
mantindrà la seva vigència. 

El Consell Comarcal de la Selva informarà a l’Ajuntament d’Anglès de les modificacions i/o 
dels nous convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG d’envasos gestionats 
per Ecoembes i Ecovidrio, respectivament. 

Desena.- El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els 
següents supòsits: 

- Per decurs del termini fixat com a durada del conveni. 

- Per suspensió, caducitat o revocació del conveni entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i els SIG d’Ecoembes i Ecovidrio. 

- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 

- Per incompliment greu de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions 
assumides i derivades del present conveni. 

- Per denúncia d’una de les parts de manera expressa i escrita amb una antelació 
mínima de tres mesos. 

- Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 
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Onzena.- Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin 
noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. 

Dotzena.- Es podrà constituir, a sol·licitud de l’Ajuntament d’Anglès, una comissió de 
seguiment i control del present conveni, integrada per representants de l’Ajuntament i del 
Consell Comarcal. Ambdues institucions designaran les persones que hagin de formar part 
d’aquesta Comissió, que, en general, vetllarà pel compliment del present conveni. 

Tretzena.- El present conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix. 

I, perquè així consti, els atorgants s'afirmen i ratifiquen en tot allò que s'ha exposat en aquest 
document, i el signen per duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data al començament esmentats. 

Pel Consell Comarcal de la Selva   Per l’Ajuntament d’Anglès 

El president      L’alcalde 

 

Salvador Balliu i Torroella    Jordi Pibernat Casas 

El secretari del Consell Comarcal   La secretària de l’Ajuntament 

 

Joan Manso Bosoms     Sandra Pinós Martínez 

Diligència: 

Per fer constar que en data 19 de desembre de 2020 ha cessat com a secretari el Sr. Joan 
Manso Bosoms i fem constar el canvi de nom com a secretària la Sra. Núria Moral Ferrés. 

Secretària         

                                                  

Núria Moral Ferrés     

 

 



 
 

 

7 

Annex 1.- Justificació de l’import establert del servei per l’anualitat 2020.  

Concepte Dedicació en minuts/mes
15
10
25
10
15

Facturació semestral gestió servei 5
Provisió mensual import a facturar 15
Revisió kgs. Facturats i comptabilització 25
Control tresoseria cobraments i pagame 15

TOTAL 135

Concepte Dedicació en minuts/mes
5
5
5
5
5

5

5
15
20

Preparar suports factures 20
TOTAL 90

DEDICACIÓ (hores) Mensual Anual
Administratiu 2,25                              27,00        
Tècnic 1,50                              18,00        

3,75                              45,00        

COST (euros) euros/h Mensual Anual
Administratiu 25 56,25                           675,00      
Tècnic 37 55,50                           666,00      

111,75                         1.341,00  
Despeses generals 4% 53,64        
TOTAL 1.394,64  

Administratiu

Facturació municipi i elaboració proform
Provisió ingrès kgs. Mes actual
Provisió despesa kgs. Mes actual
Control i seguiment full resum
Preparació i enviament documentació

TÈCNIC

Sol·licitar les dades al transportista
Revisar les dades de kg amb el gestor
Entrar les dades a l'aplicatiu Ecoembes (
Entrar les dades a l'aplicatiu Ecoembes (
Entrar les dades a l'aplicatiu Ecovidrio (v

Generar factures

Entrar contenidor i població a 
l'aplicatiu Ecoembes (envasos)
Entrar contenidor i població a 
l'aplicatiu Ecoembes (paper)
Generar prefactures
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Annex 2.- Conveni Marc de col·laboració amb la societat Ecoembalajes España SA (en 
endavant Ecoembes), que ha renovat la seva funció com a sistema integrat de gestió (SIG) 
d’envasos i residus d’envasos lleugers i de paper i cartró en l’àmbit de Catalunya pel període 
2013-2018. 
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Annex 3.- Conveni Marc de col·laboració amb la societat Ecovidrio SA, com a sistema 
integrat de gestió (SIG) d’envasos i de residus d’envasos de vidre en l’àmbit de Catalunya 
pel període 2013-2018. 
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