
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 18 DE 
MARÇ DE 2013 
 
ACTA NÚM.: 3/2013 
DATA: 18 de març de 2013                  
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es 
relacionen, sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, 
la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOAN UBACH ISANTA 
CONSELLERS 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
SR. RAMON SALSE FÉRRIZ 
 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 



SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. M. ROSA AMORÓS CAPDEVILA 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
 

Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 

 
ÚNIC.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES 
PER L’AJUNTAMENT DE TREMP I APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’OBRA: “PROJECTE 
CONSTRUCTIU D’AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT CONTROLAT 
COMARCAL  DE TREMP”. Exp.: 474/2011 
 
El Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà, reunit el dia 28 de gener de 
2013, va aprovar inicialment el projecte executiu de l’obra “Projecte 
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp”, redactat 
per l’enginyer de camins, canals i ports, Joan Gàndara i Tolsà de l’empresa 
URBEG SL, amb un pressupost total de 1.709.053, 37 € ( IVA inclòs). 
 
Exposat aquest acord al públic en el taulell d’anuncis de la Corporació, en 
el DOGC núm. 6306 d’1 de febrer de 2013 i en el BOPL núm. 17 de 2 de 
febrer de 2013, dins del termini d’informació pública l’Ajuntament de 
Tremp ha presentat al.legacions en data de Registre d’Entrada 8 de març de 
2013, número de document 480. 
 



Vist l’escrit d’al.legacions de l’Ajuntament de Tremp, arxivat a 
l’expedient, que consta de diferents punts, alguns dels quals van dirigits a 
altres administracions.  
 
Vist l’informe tècnic redactat pels enginyers Joan Gàndara i Tolsà i 
German Palacín Fornons i l’informe de secretaria, que consten a 
l’expedient. 
 
Vistos els articles 37 i 38, del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refòs de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i 
resta de normativa aplicable . 
 
El Ple del Consell acorda amb els vots favorables dels 2 membres del grup 
comarcal d’ERC i dels 6 membres del grup comarcal de CiU i amb els vots 
en contra dels 5 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Desestimar la totalitat les al.legacions formulades per 
l’Ajuntament de Tremp. Al·legacions aprovades per Decret núm. 097 de 6 
de març de 2013 i concretament el que consta en l’acord primer del Decret 
esmentat sota la denominació de: al.legacions genèriques, al.legacions 
mediambientals i al.legació competència per la tramitació del projecte.  
Aquesta desestimació es basa en els informes que s’esmenten en la part 
expositiva del present acord. 
SEGON.- Aprovar definitivament el projecte executiu de l’obra “Projecte 
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp “, redactat 
per l’enginyer de camins, canals i ports, Joan Gàndara i Tolsà de l’empresa 
URBEG SL, amb un pressupost total de 1.709.053, 37 €. 
TERCER.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Tremp, a 
l’Agència de Residus de Catalunya i al tècnic redactor del projecte. 
QUART.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva  en el taulell d’anuncis 
de la Corporació, en el BOPL i en el DOGC . 
 



CINQUÈ.- Facultar ampliament al President del Consell per donar 
compliment al present acord, atorgant qualsevol document públic o privat 
necessari en el procediment.  
  
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach dóna la paraula al Sr. Ardanuy, qui 
llegeix el contingut de la proposta d’acord i explica detalladament que s’ha 
respòs a les al·legacions del punt 1r de l’acord (genèriques, mediambiental 
i de competència per a la tramitació del projecte). Pel que fa als punts 2n i 
3r de l’acord es trametrà un escrit a la Genralitat de Catalunya informant 
sobre aquests. 
 
El Sr. Ubach sol·licita als portaveus dels diferents grups comarcals si volen 
que es llegeixin els informes tècnics i jurídics als que fa referència l’acord.  
 
Els portaveus consideren que ja han revisat els informes i que no cal llegir-
los. 
 
El Sr. Borrell, portaveu del grup comarcal del PSC informa que en aquest 
punt intervindrà el Sr. Colomina qui és molt més coneixedor de 
l’assumpte. 
 
El Sr. Colomina comença la seva intervenció assenyalant que és conseller 
comarcal i regidor de l’ajuntament de Tremp, municipi on s’ha de construïr 
l’ampliació de l’abocador. Assenyala que l’ajuntament ha convocat 
diferents reunions amb els veïns de la zona afectada i aquests han 
manifestat el seu desacord vers l’obra. També fa palés que l’ajuntament ha 
presentat al·legacions. Remarca que el Consorci per a la gestió de residus 
municipals a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta 
Ribagorça no s’ha reunit i considera que és l’entitat competent per tramitar 
l’aprovació del projecte. 
 
Seguidament, exposa un seguit de fets i es queixa del mal funcionament i 
gestió de l’actual abocador. 
 
Demana en nom de l’ajuntament de Tremp que es suspengui la tramitació 
de l’expedient d’aprovació del projecte de l’ampliació de l’abocador fins 



que l’Oficina de gestió ambiental unificada de la Generalitat de Catalunya 
(OGAU) no es pronunciï al respecte. 
 
Demana que l’acord d’aprovació definitiva del projecte quedi sobre la 
taula. 
 
El Sr. Ubach li respon que l’obra és d’àmbit supracomarcal i pirinenc i de 
caràcter urgent, que el Consell Comarcal s’ha reunit amb els veïns afectats, 
concretament amb els dels pobles de Fígols, Eroles i Puigverd, aquests 
entenen que l’ampliació de l’abocador és inevitable i que no han presentat 
al·legacions. 
 
Seguidament detalla el contingut de la reunió on es va presentar el projecte 
de l’actuació als veïns i on el Consell es va comprometre a aconseguir 
millores pels 3 nuclis. 
 
Recorda que tots els consellers comarcals van votar a favor de l’aprovació 
inicial del projecte, excepte el Sr. Colomina que es va abstenir. 
 
Torna a incidir sobre l’àmbit pirinenc d’aquesta obra i la urgència 
d’executar-la. El vas A (principal de l’abocador) ja està pràcticament 
exhaurit i cal procedir a ampliar l’abocador. Així es reduirà la majoria dels 
problemes i des de que el Consell Comarcal ha passat a portar la gestió de 
l’abocador, s’han fet diferents millores com reduir la volatilitat de plàstics, 
d’olors, etc. 
 
Finalitza la seva intervenció assenyalant que amb la presentació 
d’al·legacions l’ajuntament de Tremp busca endarrerrir un projecte 
d’interès per tot el Pirineu. Fa palès que no li agrada aquesta manera de fer 
política i creu que inicia una dinàmica que no serà bona pel territori. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril que aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, es fa constar 
que durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut 



reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat 
corresponent. 
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària habilitada,    Vist i plau                        
       El President, 
 


