ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 20 DE
MAIG DE 2013
ACTA NÚM.: 4/2013
DATA: 20 de maig de 2013
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.10 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
SRA. M. ROSA AMORÓS CAPDEVILA
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SRA. NEUS BURGUÉS COMA
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOAN ELIES CLARET
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:
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JOSEP DURANY GALERA
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
PRIMER.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
FORMULAT PER L’AJUNTAMENT DE TREMP CONTRA L’
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 (en endavant Consell
Comarcal), 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 va presentar al.legacions en data de Registre d’Entrada 8 de març de
2013, número de document 480.

Vist l’informe tècnic redactat pels enginyers Joan Gàndara i Tolsà i
German Palacín Fornons i l’informe de secretaria, les al.legacions que
feien referència al Consell Comarcal van ser desestimades per acord del
Ple del Consell Comarcal, reunit en sessió extraordinària el dia 18 de marc
de 2013 i en el mateix acord es va aprovar definitivament el projecte
esmentat.
Aquest acord es va notificar el dia 21 de març de 2013 a l’Ajuntament de
Tremp, amb el règim de recursos corresponent.
En data 22 d’abril de 2013, l’Ajuntament de Tremp, ha presentat recurs de
reposició, contra l’acord d’aprovació definitiva esmentat, recurs que conté
les mateixes argumentacions que el document d’al.legacions, que es va
desestimar en el seu dia.
Vistos els següents documents que consten a l’expedient :
- Informe tècnic de data març de 2013 redactat pels enginyers Joan
Gàndara i Tolsà i German Palacín Fornons, on s’argumenta tècnicament la
desestimació de les al.legacions genèriques i medioambientals.
- Informe de secretaria de data 12 de març de 2013, on s’argumenta
jurídicament la desestimació de l’al.legació sobre la competència per a la
tramitació del projecte.
- Escrit del director de l’Agència de Residus de Catalunya, de data 10
d’abril de 2013, que adjunta còpia de l’escrit enviat a l’Ajuntament de
Tremp, de data 19 de març de 2013, on s’argumenta jurídicament la
competència del Consell Comarcal per a l’aprovació del projecte esmentat.
- Informe jurídic de l’advocat Ramon Sidera i Roca, de data 15 de maig de
2013, redactat en el mateix sentit i on també s’argumenta jurídicament que
no existeix cap obstacle de tipus formal o competencial que impedeixi la
tramitació i l’atorgament de la llicència d’obres.

- Notificació del cap del Servei d’Intervenció Integral d’Activitats del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de
data 13 de maig de 2013, que adjunta la resolució del secretari de Medi
Ambient i Sostenibilitat on es considera, entre d’altres aspectes que les
modificacions introduïdes al projecte no són substancials.
- Resta de documents complementaris.
Vist l’article 113 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener i resta de normativa concordant.
Vist l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i
resta de normativa aplicable.
El Ple del Consell Comarcal acorda amb els vots favorables dels 8
membres del grup comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal
d’ERC, amb el vot en contra del Sr. Colomina, membre del grup comarcal
del PSC i amb l’abstenció dels Srs. Borrell, Sala i Isanta membres del grup
comarcal del PSC:
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició formulat per l’Ajuntament
de Tremp, ratificant en la seva totalitat l’acord impugnat.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Tremp, a l’Agència
de Residus de Catalunya i al tècnic redactor del projecte.
TERCER.- Facultar àmpliament al President del Consell Comarcal 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 explica el
contingut de l’acord detallant els informes tècnics i jurídics que el
complementen.
Seguidament el Sr. Borrell explica la intenció de vot del grup comarcal del
PSC. En principi serà l’abstenció, però hi haurà llibertat de vot.

Fa palès reiteradament que manca i ha mancat entesa i falta de diàleg entre
l’equip de govern del Consell Comarcal i l’ajuntament de Tremp en tot
aquest procediment i opina que així ho creuen també tots els ajuntaments.
També opina que el seu grup va votar a favor de l’ampliació de l’abocador,
que considera necessari i ara s’abstindrà perquè creu que ha faltat i falta el
diàleg pertinent amb l’ajuntament de Tremp.
El Sr. Colomina informa que el seu vot serà negatiu, ja que ell forma part
de l’equip de govern de l’ajuntament de Tremp, també fa referència a que
l’ajuntament disposa d’informes jurídics i tècnics que avalen el seu acord i
creu que el Consell Comarcal ha d’estar al servei dels ajuntaments.
Opina a l’igual que el Sr. Borrell que ha faltat dialeg entre el president del
Consell i l’alcalde de Tremp. També fa referència a l’informe de l’OGAU,
considerant que debia ser necessari si finalment s’ha demanat per part del
Consell Comarcal.
El Sr. Ubach respon que en més d’una ocasió s’ha parlat d’aquesta
actuació amb l’ajuntament de Tremp i s’ha demanat entesa amb el Consell
Comarcal i si bé potser ha faltat aprofundir en aquest tema, fa constar que,
des de l’ajuntament no hi ha hagut cap voluntat manifesta de parlar del
tema.
Reitera que l’ampliació de l’abocador és una necessitat supracomarcal, ja
que es gestiona els residus de les comarques de la Vall d’Aran, Alta
Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà, i que l’informe demanat a
l’OGAU és favorable a aquesta ampliació.
Reitera també que l’ampliació de l’abocador és urgent i demana al Sr.
Colomina que recolzi al Consell Comarcal davant l’ajuntament de Tremp,
tant per l’atorgament de la llicència urbanísitca com per a l’execució de
l’obra.
El Sr. Colomina respon que la llicència té el seu tràmit i es concedirà si
tota la documentació aportada pel Consell Comarcal és correcta, però que

aquest tema no s’ha de barrejar amb el recurs interposat per l’ajuntament
de Tremp sobre la competència per l’aprovació del projecte de l’ampliació,
ja que aquest últim segueix uns altres tràmits.
Seguidament és produeix un ampli canvi d’impressions.
El Sr. Ubach torna a insistir que és urgent l’execució d’aquesta obra i
detalla que amb l’entrada de residus de la Vall d’Aran, instada per
l’anterior delegat del govern, que era i és l’alcalde de Tremp, ara fa 5 anys,
la capacitat de l’abocador actual s’està acabant i que l’ampliació de
l’abocador estava prevista, des del seu inici, en aquest mateix lloc.
El Sr. Colomina opina que l’ajuntament de Tremp no està d’acord amb la
gestió de l’abocador que fa el Consell i afegeix que hi ha d’altres
ajuntaments que podrian acollir l’abocador.
El Sr. Aranda li respon que el perímetre de l’abocador està concebut per fer
una ampliació d’inici, que és la que es va preveure fa 20 anys i ara es
pretèn executar. Fa constar que el Consell Comarcal està demanant una
llicència d’obres per ampliar l’abocador dins del perímetre ja previst.
Després d’un ampli canvi d’impressions entre tots els assistents, el Sr. Pont
pregunta al Sr. Colomina perquè el Sr. Orrit, alcalde de Tremp i anterior
delegat del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran va insistir tant al
Consell Comarcal perque acceptés els residus de la Vall d’Aran, que ara ha
provocat aquesta ampliació. Li demana que sigui solidari ara també.
El Sr. Ardanuy informa que en l’expedient hi ha un document de la
Generalitat on s’insta al Consell Comarcal a què en dos dies la Vall d’Aran
baixarà els residus a l’abocador del Pallars Jussà.
El Sr. Colomina demana aquest document.
El Sr. Bellera fa palès que ara no es tracta de si pot abocar la brossa la Vall
d’Aran o no, sinò que en un termini de pocs mesos es saturarà l’abocador
actual, creu que el Consell tampoc vol perjudicar a l’ajuntament de Tremp,

si bé reconeix que aquesta activitat és molesta. Fa constar que qui va
adquirir els terrenys va ser la Generalitat de Catalunya.
Opina que la gestió és de tots i que tots els governs (municipal, comarcal i
autonòmic) ho han fet el millor que han pogut, però hi ha hagut mancances
i falta d’entesa.
Finalitza el debat assenyalant que el Consell Comarcal no ha anat contra
ningú i sempre ha volgut ser solidari.
SEGON.- SOL·LICITUD A L’AJUNTAMENT DE TREMP PER A
L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LA LLICÈNCIA
URBANÍSTICA PEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’AMPLIACIÓ
DEL DIPÒSIT CONTROLAT COMARCAL DE TREMP. Exp
148/2013.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal) va
sol·licitar en data 5 de febrer de 2013 a l’Ajuntament de Tremp
l’atorgament de la llicència urbanística pel projecte constructiu
d’ampliació de dipòsit controlat comarcal de Tremp .
La tramitació d’aquesta llicència va ser suspesa per Decret d’Alcaldia
nùm. 97 de l’Ajuntament de Tremp, del dia 6 de març de 2013, fins a
l’emissió de l’informe de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada
(OGAU).
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal, del dia 20 de maig de 2013, de
desestimació del recurs de reposició formulat per l’Ajuntament de Tremp i
tots els documents, que consten a l’expedient, als que fa referència aquest
acord i en concret els següents:
1.- La resolució de secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat on es
considera que les modificacions introduïdes al projecte no son substancials
i per tant queda vigent l’ autorització ambiental atorgada al Consell
Comarcal el dia 25 de juny de 2012, pel dipòsit controlat de residus
municipal i planta de compostatge.

2.- L’informe jurídic de l’advocat Ramon Sidera i Roca, de data 10 de
maig de 2013, on s’argumenta jurídicament que no existeix cap obstacle de
tipus formal o competencial que impedeixi la tramitació i l’atorgament de
la llicència d’obres .
Vist l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i
resta de normativa aplicable .
El Ple del Consell Comarcal acorda, amb els vots favorables dels 8
membres del grup comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal
d’ERC, amb l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Ajuntament de Tremp l’aixecament de la
suspensió de la llicència urbanística sol.licitada pel Consell Comarcal pel
projecte constructiu d’ampliació de dipòsit controlat comarcal de Tremp .
SEGON.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Tremp, a l’Agència
de Residus de Catalunya i al tècnic redactor del projecte.
TERCER.- Facultar àmpliament al President del Consell Comarcal per
donar compliment al present acord, atorgant qualsevol document públic o
privat necessari en el procediment.
Intervencions: El Sr. Ardanuy explica el contingut de l’acord.
El Sr. Colomina fa palés que si s’ha d’atorgar la llicència urbanística
s’atorgarà.
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,

