
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2014 
 
ACTA NÚM.: 6/2014 
DATA:   15 de setembre de 2014                
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.30 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 mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOAN UBACH ISANTA 
CONSELLERS 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. JORDI COLOM PERNA 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. DAVID FUENTES CAELLES 
SR. ÀLEX GARCIA BALUST 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
GERENT  
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT. Gerent 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOSEP DURANY GALERA 



SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
 
Quòrum 
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament 
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple 
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En 
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que 
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la 
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els 
substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 15 consellers, la 
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum. 
 
Pel 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.- Aprovació de les actes del Ple de les sessions 
extraordinària i extraordinària urgent de 14 de juliol de 2014. Exp. 
238/2014.  
 
Vistes les actes del Ple de les sessions extraordinària i extraordinària urgent 
de 14 de juliol de 2014, que consten a l’expedient i  que s’ha tramès a tots 
els consellers amb la convocatòria de la sessió. 
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes del Ple de les sessions extraordinària i 
extraordinària urgent de 14 de juliol de 2014. 
 
Segon.- Convalidació del decret de presidència del dia 14 d’agost de 
2014. 
 
Vist el decret de la Presidència d'aquest Consell Comarcal núm. 105/2014, 
del dia 14 d’agost de 2014, aprovant la concertació d’una pòlissa de 
tresoreria que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït. 



 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de 
règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER : Convalidar el decret de la Presidència d'aquest Consell Comarcal 
núm. 105/2014, del dia 14 d’agost de 2014, aprovant la concertació d’una 
pòlissa de tresoreria que consta a l’expedient i es dona íntegrament per 
reproduït. 
Intervencions:  El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Tercer.- Modificació del Reglament orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal i creació de l’Àrea 
informativa de règim intern i de la Junta de portaveus. Exp. 298/03 
i 278/2014. 
 
El desenvolupament de les competències del Consell Comarcal, requereix 
actualment la creació de dos òrgans col�legiats : una Àrea informativa de 
règim intern i la Junta de portaveus. 

 

La creació i regulació del funcionament d’aquests òrgans ha constar  en el 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i requereix: 
 
1.- La modificació del text de l’article 6.2, que quedarà redactat com es 
descriu a continuació : 
 
Article 6 .-   
6.2. Aquesta organització es complementa amb: 

1. La Junta de Govern. 
2. El Gerent. 
3. La Comissió elaboradora i de seguiment del Programa d’Actuació 

Comarcal. 
4. Les Àrees Generals  Informatives. 
5. l’Àrea informativa de règim intern.  
6. La Junta de portaveus. 

 
2.- La incorporació del Capítol Desè amb el redactat que es descriu a 
continuació : 
 



CAPÍTOL DESÈ. Àrea informativa de règim intern i la Junta de 
portaveus 
 
Article 28.- Es constitueixen dos òrgans col�legiats, que tindran les 
funcions previstes en la legislació vigent i seran presidits i 
convocats pel President del Consell : 
 
a) L’Àrea informativa de règim intern: Formada pels membres de 
l’Equip de govern, que es reunirà bimensualment abans del Ple del 
Consell. 
 
b) La Junta de portaveus: Formada pel representant de cadascun 
dels grups polítics comarcals, que es reunirà bimensualment abans 
de les Àrees Generals. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vistos els articles 4 (1a), 22d) i 49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local, 52 (2d) i 114 (3a) i 178 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 14 i 19 del DL 4/2003, 
de 4 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya i resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple acorda per majoria absoluta amb el vot favorable dels 16 membres 
presents, dels 19 que el componen:  
 
PRIMER.- Aprovar la creació de l’Àrea informativa de règim intern i de la 
Junta de portaveus i en conseqüència aprovar la 10a modificació del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, i determinar que el contingut de la modificació, 
quedarà redactat tal com es descriu en la part expositiva d’aquest acord.  
SEGON.- Exposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies per 
tal que es puguin presentar al�legacions i/o reclamacions, al Butlletí oficial 
de la província i a la Seu electrònica de la Corporació. Si no se’n presenta 
cap, la 10a. modificació quedarà aprovada definitivament sense necessitat 
de prendre un nou acord. 
TERCER.- Facultar el President per donar compliment al present acord.  
Intervencions: el sr. Ubach explica la finalitat d’aquest acord i el seu 
contingut. 

Quart.- Aprovació de la primera modificació de les Bases d’Execució 
del Pressupost per a l’exercici 2014. Exp.279/2014. 

 



Vist l’expedient de la primera modificació de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2014, al qual són incorporats:  els informes de 
Secretaria i Intervenció. 
 
Vist el text de modificació de l’article 26 (1 i 2 ) de les Bases esmentades,  
que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
Vistos els articles 162 i següents del Text Refós de la Llei d’hisendes locals 
39/88, de 28 de desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril; l’article 14è del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, així com altres 
d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents dels 19 
que el componen. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la primera modificació de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2014, amb el text que consta a 
l’expedient. 
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, 
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí oficial de la província i en la Seu 
electrònica de la Corporació. Si no es presenten al�legacions, l'expedient 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
QUART.- Trametre’n, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la Delegació 
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat. 
Intervencions: El sr. Ubach explica detalladament la modificació de les 
Bases d’execució del pressupost. 
 
Cinquè.- Aprovació definitiva de la ratificació de l’acord de 
dissolució del Consorci per a la gestió de residus municipals. Exp. 
388/07. 
 
PRIMER.-Per part del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals a les 
comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, mitjançant 
acord de la Junta de Govern del  de data 28 de març de 2014,  es va 
acordar dissoldre i liquidar el Consorci per a la Gestió dels Residus 
Municipals a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta 
Ribagorça, dissolució adoptada per mutu acord dels ens consorciats, amb 
una majoria superior als 2/3 de la Junta de Govern. 
 
Contra l’esmentat acord l’Ajuntament de Tremp mitjançant escrit de data 2 
de maig de 2014 R.e. núm. 668 va presentar RECURS DE REPOSICIÓ, que 



fou desestimat mitjançant acord de data 29 de maig de 2014. Notificat a 
l’Ajuntament de Tremp el dia 30 de maig de 2014. 
 
L’acord de dissolució ha estat ratificat per la totalitat de membres del 
consorci a excepció de l’Ajuntament de Tremp, i s’ha sotmès tal ratificació a 
informació pública per el termini de trenta dies, mitjançant la publicació del 
corresponent edicte al BOP de Lleida núm. 131 de 10 de juliol de 2014, i al 
DOGC núm. 6663 de 14  de juliol de 2014. Dins aquest termini s’ha 
presentat una única al�legació per part de l’Ajuntament de Tremp. 
 
SEGON.-L’escrit d’al�legacions presentat per l’Ajuntament de Tremp en data 
1 d’agost de 2014, té, en essència el mateix contingut que el recurs de 
reposició esmentat, presentat en data 2 de maig de 2014 per contra l’acord 
de dissolució i liquidació del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals 
a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, 
sol�licitant-se que es deixi sense efecte la ratificació, i en conseqüència  
l’acord de dissolució i liquidació del Consorci en base als següents 
arguments: 
Arrel del conveni de l’any 2005 (prorrogat l’any 2007) signat entre l’Agència 
de Residus, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament de 
Tremp, es va formalitzar un Consorci per a la gestió dels residus municipals, 
aprovat per resolució GOV/41/2008, de 4 de març del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, publicant-se els seus estatuts en el DOGC 5093, de 18 
de març de 2008. Atès que el Consorci té caràcter d’Administració Pública 
(afecte a la prestació d’un servei públic), i no d’ens privat, aquest no pot ser 
dissolt, de tal manera que “un altre òrgan s’atribueixi l’autoria d’una acció 
pública o servei determinat.” Reforça l’anterior conclusió en base al 
contingut de l’art. 11 i 12 del la Llei 30/1992 RJAP-PAC relatius a la creació 
d’òrgans administratius i a la competència orgànica dels mateixos. 
El consorci té atribuïda l’aprovació de projectes d’obres en base a l’art. 
9.1.k) dels seus Estatuts. 
 
TERCER.- L’objectiu del consorci, que es determina a l’article 1 dels 
Estatuts, es concretà en: “La gestió unificada de les activitats i serveis en 
matèria de residus, que són de la competència dels ens locals integrants del 
Consorci, i molt especialment, les competències en la matèria que els hi 
assigni la normativa en cada moment vigent.” 
 
En data 19 de novembre de 2013 s’ha tramès al Consorci per a la Gestió 
dels Residus Municipals a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i 
l’Alta Ribagorça,ofici de l’Agència Catalana de Residus del següent tenor 
literal:  
 



“En el marc del procés impulsat per la Generalitat de Catalunya 
de la simplificació i racionalització del sector públic i del conjunt 
de les entitats participades per l’Administració de la Generalitat, 
l’Agència de Residus de Catalunya ha iniciat els procediments 
de desvinculació dels consorcis en els quals participa. En aquest 
context, tenim la voluntat de separar-nos del Consorci per a la 
Gestió dels Residus Municipals a les comarques del Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, així com impulsar-ne 
la dissolució. 
Els Estatuts del Consorci que presidiu estableixen que quan un 
dels ens que en forma part se’n vulgui separar ha de formular 
el corresponent preavís. En conseqüència, formalitzem 
mitjançant aquest escrit la comunicació de preavís necessària 
per a la separació de l’Agència de Residus de Catalunya del 
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals a les 
comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. 
Així mateix us sol�licitem que convoqueu, el més aviat possible, 
una Junta extraordinària de Govern del Consorci que inclogui a 
l’ordre del dia, d’una banda, la nostra petició de separació i, de 
l’altra, la dissolució d’aquest ens.” 
 

QUART.-Atès que els articles 20 i 21 dels Estatuts del Consorci disposen 
que: 

Article 20 
Separació de membres 
Qualsevol dels ens que formin part del Consorci pot separar-se 
del mateix,sempre que: 
a) Es formuli un preavís d’un termini no inferior a dos anys. 
b) No es perjudiquin els interessos públics generals que 
representa el Consorci. 
c) L’ens en qüestió estigui al corrent en el compliment de les 
obligacions i compromisos anteriors i es garanteixi el 
compliment de les obligacions pendents. 
L’efectivitat de la separació requerirà prèviament l’acord de la 
Junta de Govern, amb el compliment previ dels requisits 
anteriors. 
Article 21 
Dissolució i liquidació del Consorci 
21.1 El Consorci es podrà dissoldre per les següents causes: 
a) Compliment de les finalitats del Consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats, amb majoria de 2/3 de la 
Junta de Govern. 
c) Impossibilitat de continuïtat en el seu funcionament. 



d) Inoperància del Consorci, a causa de la separació d’alguns 
membres. 
e) Incompliment dels objectius i finalitats establerts. 
f) Transformació del Consorci en un nou ens. 
21.2 L’acord de dissolució l’adoptarà la Junta de Govern, en el 
qual es determinarà el procediment per a la liquidació dels 
drets i obligacions de tot ordre del Consorci i la reversió de les 
obres i les instal�lacions existents. 
21.3 La liquidació haurà de fer-se equitativament respecte de 
les aportacions del ens consorciats. Nogensmenys, els béns 
propis del Consorci s’incorporaran ala Generalitat de Catalunya 
com a mínim en la proporció de les aportacions realitzades. 

 
L’art. 324 del Decret 179/1995 pel que s’aprova el Reglament d’Obres i 
Serveis de les Corporacions Locals, en relació a la dissolució dels consorcis 
preveu que: 
 

“Article 324 
Dissolució i liquidació 
324.1 El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que 
figurin en els estatuts, per alguna de les següents: 
a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d’algun dels membres si amb això el consorci 
esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l’objecte. 
f) Transformació del consorci en un altre ens. 
324.2 L’acord de dissolució l’ha d’adoptar l’òrgan superior de 
govern del consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, 
i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres. 
L’esmentat acord ha de determinar la forma en què s’hagi de 
procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió 
de les obres i instal�lacions existents a les administracions 
consorciades.” 
 

No existeix en la legislació aplicable a l’Administració Local cap 
norma o regulació que impedeixi als membres d’un consorci 
separar-se del mateix o procedir a la seva dissolució i liquidació. 
 
CINQUÈ-. D’altra banda l’article 36 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que va entrar el 
vigor el 31 de desembre de 2013, estableix que els consorcis que no 
estiguin en situació de superàvit, quedaran dissolts automàticament ( si no 



s’acorda abans la dissolució ) transcorreguts sis mesos de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. Atès que el present Consorci no té superàvit, el mes de 
juny hauria quedat dissolt de forma automàtica per ministeri de la 
Llei. 
 
SISÈ.- En el recurs contenciós – administratiu que amb el número 433/13 
s’està substanciant davant el Jutjat del Contenciós – Administratiu número 1 
de Lleida, per part de l’Ajuntament de Tremp s’ha sol�licitat mesura cautelar 
consistent en que l’òrgan judicial prohibeixi la dissolució del consorci de 
residus municipals a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta 
Ribagorça, mentre estigui pendent la resolució del recurs contenciós – 
administratiu. Tal mesura cautelar ha esta desestimada pel Jutjat del 
Contenciós – Administratiu número 1 mitjançant resolució interlocutòria 
237/14 de 26 de maig de 2014, en conseqüència ha de decaure, en la seva 
totalitat d’al�legació que l’Ajuntament de Tremp efectua en aquest sentit. 
 
SETÈ.- En relació a la competència relativa a la gestió de l’abocador 
comarcal controlat de Tremp, tal competència està residenciada en el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que des de  l’1 de gener de 1990 ve 
desenvolupant de manera ininterrompuda l’activitat de gestió de l’abocador 
comarcal de Fígols de Tremp.  
 
L’activitat consta relacionada de forma expressa en el VIGENT PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ COMARCAL; així mateix en data 1 d’agost de 2011 es va 
formalitzar amb l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya un conveni de 
col�laboració per a la gestió i adequació del dipòsit de residus municipals a 
Tremp;  en data 14 de maig de 2012 el Consell Comarcal i l’Agència de 
Residus de Catalunya van formalitzar un conveni de col�laboració per al 
finançament de la primera fase del projecte d’ampliació del dipòsit d’acord 
amb les previsions del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus; els esmentats convenis són continuació del conveni de data 22 de 
novembre de 2001, formalitzat amb l’antiga Junta de Residus de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Per part de l’Agència de Residus de Catalunya mitjançant resolució de data 
25 de març de 2014 tramitada en expedient número 05/884 s’ha acordat:  

“Primer.- Executar l’acord del Govern de 18 de març de 2014 i 
cedir Gratuïtament al Consell Comarcal del Pallars Jussà el 
domini del centre de tractament de residus municipals, al terme 
municipal de Fígols de Tremp, integrat per una planta de 
compostatge i zones comunes i un dipòsit controlat i el terreny 
que ocupen, ubicat a la finca número 6065, inscrita al Registre 
de la Propietat de Tremp, foli 198, del tom 1075, llibre 94.” 



 
D’altra banda el PROGRAMA D’ACTUACIÓ COMARCAL vigent disposa que: 

“La relació que tot seguit es formula conté la descripció del 
conjunt de serveis, competències, obres, activitats i previsions 
que integren el Programa d’Actuació Comarcal del Pallars Jussà 
(PAC), i per a l’exercici dels quals resta habilitat el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, de conformitat amb allò que 
determina l’article 27 de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, 
d’organització comarcal de Catalunya (avui article 25 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, Llei d’organització 
comarcal de Catalunya)” 

 
Al Sector 5 Medi ambient, es disposa de forma concreta que: 
“RESIDUS URBANS:  

• Gestió de l’abocador comarcal de Fígols.  

• Construcció i gestió d’un nou abocador comarcal.  

• Servei comarcal de recollida de residus urbans.  

• Gestió de la recollida i el tractament de les escombraries 

• Reciclatge de residus urbans  

• Recollida selectiva de residus urbans.” 

Així mateix es fa referència a la possible formalització de convenis amb el 
Departament de Medi Ambient. 
 
En el Pla d’Actuació Comarcal consta el següent quadre d’atribució de 
competències: 
 
 PROPOSTES 

D’ACTUACIÓ 
POSSIBLES FORMES DE 

PRESTAR EL SERVEI 
- Gestió de l’abocador 
comarcal de Fígols. 
- Construcció i gestió 
d’un nou abocador 
comarcal. 
 

- Conveni amb el 
Departament de Medi 
Ambient. 

RESIDUS 
URBANS  

- Servei Comarcal de 
recollida de residus 
urbans. 
- Gestió de la recollida i 
tractament de les 

- Conveni amb el 
Departament de Medi 
Ambient i amb  
Ajuntaments. 
 



escombraries. 
- Reciclatge de residus 
urbans. 
 
- Recollida selectiva de 
residus urbans. 

- Convenis amb els 
Ajuntaments per a la 
campanya informativa i amb 
el Departament de Medi 
Ambient per a l’assistència 
tècnica i econòmica. 
 

 
Del quadre transcrit es desprèn la plena competència del Consell Comarcal, 
atès que tal atribució consta, de forma expressa en el PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ COMARCAL; així mateix ja s’han relacionat els convenis 
subscrits amb el Departament de Medi Ambient per tal de regular l’exercici 
de tal competència. 
 
En conseqüència s’ha de reiterar que  la competència del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà per a la construcció i gestió de l’abocador ve establerta en 
els convenis formalitzats amb la Generalitat de Catalunya; aquesta forma 
d’assignació de competències està establerta a l’art. 25 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre,que aprova el Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, del que es desprèn que: 
 

Art. 25 Assignació de competències 
25.1 Correspon a la comarca l’exercici de les competències 
següents: 
<...> 
c) Les  que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la diputació 
corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats 
de municipis, i les organitzacions associatives d’ens locals 
regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
regim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels 
recursos necessaris per exercir-los. 
25.2 En l’àmbit de les seves competències, la comarca pot fer 
obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits que estableix 
aquesta Llei.” 

 



D’altra banda i en concordança amb l’art. 25.2 transcrit, l’art. 29 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,que aprova el Text refós de la  Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, del que es desprèn que: 

Article 29 
Programa d’actuació comarcal  
29.1 Els consells comarcals han d’elaborar un programa 
d’actuació comarcal que ha d’incloure els serveis, les activitats i 
les obres que han de dur a terme; la manera d’acomplir els dits 
serveis i activitats; els mecanismes de coordinació amb els 
municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels recursos 
necessaris per a finançar les actuacions. 

 
Com ja s’ha posat de manifest, del Programa d’Actuació Comarcal es 
desprèn la competència d’aquest organisme per a la tramitació del “Projecte 
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp”, la 
construcció de la instal�lació i la seva gestió; i més encara si tenim en 
compte que es tracta d’una modificació d’una instal�lació existent. 
 
Així doncs cal concloure posant de manifest la competència del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per a l’aprovació del citat Projecte. 
 
D’altra banda la competència per a l’aprovació del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà ve atribuïda de forma expressa en el Pla Territorial Sectorial 
d’Infraestructures de gestió de residus municipals, aprovat pel Decret 
16/2010, de 16 de febrer (DOGC número 5570 de 18.02.2010), en el seu 
article 3 es disposa que: 

“Article 3 
El pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals té com a objectiu determinar  i, si s’escau, localitzar 
les instal�lacions de gestió de residus municipals que han de 
donar servei als diferents àmbits territorials de Catalunya, per 
tal de garantir el compliment dels objectius de reciclatge i 
valorització del Programa de gestió de residus municipals de 
Catalunya. El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals també determina les dades tècniques i 
de capacitat de cadascuna de les instal�lacions previstes, amb 
l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats de la població i de les 
activitats de l’àmbit territorial en qüestió.” 

 
L’article 4 determina l’àmbit i la distribució territorial d’aplicació: 

“Article 4: 
4.1 El Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals té com a àmbit d’aplicació tot el territori de 
Catalunya. 



4.2 La distribució territorial del Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals es divideix 
en set zones,  que alhora, es divideixen en un total de  29 
subzones, d’acord amb la descripció que consta a l’annex 
d’aquest Decret.” 

 
L’article 6 determina el tipus d’instal�lacions que regula el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus, i en el seu punt g) inclou 
els DIPÒSITS CONTROLATS. 
 
En l’annex del Decret consta la “Distribució territorial”  en la que, en 
concordança amb l’article 4 es defineixen 7 zones i 29 subzones (foli 11588 
del DOGC de 18.02.2010); pel que fa a la instal�lació del Dipòsit controlat de 
Tremp se li assigna la següent subzona: 
 

“Zona . Comarques de l’Alt Pirineu i Era Val d’Aran 
Àmbit 7.1. Alta Ribagorça, Pallars Jussà  , Pallars Sobirà i 
Val d’Aran. 
<...>” 

Tal previsió consta en el mateix sentit en la MEMÒRIA DEL PLA 
TERRITORIAL SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS, (pàgina 17 “in fine”) on després de definir zones i subzones es 
fa referència expressa als òrgans de gestió. En aquest sentit únicament es 
fa referència a dos consorcis: als municipis consorciats de la Mancomunitat 
de Residus del Tarragonès i als municipis consorciats a la Mancomunitat de 
Residus de Tarragona. No és fa cap referència al “Consorci per a la gestió de 
residus municipals a les comarques de Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta 
Ribagorça”; per contra a la memòria es contempla la següent prescripció: 
 

“La planificació de les infraestructures s’ha d’elaborar i impulsar 
necessàriament des de la iniciativa pública. És a dir, 
l’administració ha de definir les necessitats, la programació i el 
tipus de titularitat i gestió del servei. D’altra banda, cal garantir 
la seva aplicabilitat mitjançant la definició d’objectius i el marc 
de col�laboració, amb el consens dels ens locals de cada àmbit 
territorial. 
Es per això que es fa necessari l’establiment de convenis marc 
de col�laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els 
diferents ens locals, que serveixen com a base per a establir el 
model de gestió dels residus municipals a cada àmbit.  
Així mateix cal establir convenis específics per tal d’establir la 
forma de finançament de les infraestructures per part de 
l’Agència de Residus de Catalunya.” 

 



Així doncs es pot concloure que el Consell Comarcal del Pallars Jussà té 
plena competència per a l’aprovació del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
L’AMPLIACIÓ DE DIPÒSIT CONTROLAT DE TREMP” 
 
Vist el Programa d’Actuació Comarcal, els Estatuts del Consorci per a la 
Gestió dels Residus Municipals a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà i l’Alta Ribagorça publicats al DOGC número 5093 de data 18 de març 
de 2008, en especial els seus articles 20 i 21; l’art. 55 i concordants de la 
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’administració de la Generalitat de Catalunya; l’art. 18 del Decret 
245/1993, de 14 de setembre pel que s’aproven els Estatuts de la Junta de 
Residus, vist del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Ple del Consell acorda per majoria absoluta, amb el 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, srs. 
Borrell, Colom, Dalmau i Sala i amb el vot en contra del sr. Colomina del 
grup comarcal del PSC. 
 
PRIMER.- Desestimar les al�legacions formulades per l’Ajuntament de 
Tremp contra l’acord de ratificació de la dissolució i liquidació del Consorci 
per a la Gestió dels Residus Municipals a les comarques del Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, dissolució que fou  ratificada pel Ple del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, el dia 7 d’abril de 2014. 
SEGON.- Aprovar definitivament la ratificació de la dissolució i liquidació 
definitiva del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals a les 
comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. 
TERCER.- Notificar el present acord, d’aprovació definitiva, a l’Ajuntament 
de Tremp amb règim de recursos i a la resta d’ens consorciats. 
QUART.- Publicar aquesta aprovació a la Seu electrònica del Consell 
Comarcal, al BOPL i al DOGC. 
CINQUÈ.- Facultar el President del Consell Comarcal per l’execució d’aquest 
acord. 
Intervencions: El sr. Ubach detalla el 3 motius principals pels quals el 
Consell Comarcal desestima les al�legacions presentades per l’ajuntament 
de Tremp i fa un històric del tot el procés. 
El sr. Borrell fa palés que el grup comarcal PSC-ACM dóna llibertat de vot en 
aquest punt, encara que en general el seus membres s’abstindran a la 
votació pels motius exposats moltes vegades en aquest procediment i que 
continuen sent vàlids en l’actualitat. 
 



Al finalitzar la sessió el sr. Ubach comenta que s’han anat liquidant la 
majoria dels pagaments als ajuntaments segons els criteris que es van 
utilitzar inicialment i s’han continuat emprant en tot el procés. 
 
El sr. Ardanuy també comenta que l’equip de govern vol transmetre al Ple 
que actualment s’està treballant en un projecte transnacional per finançar 
actuacions amb fons comunitaris i altres que puguin formar part d’un 
projecte de mobilitat sostenible. Informa als ajuntaments que rebran 
properament un escrit en aquest sentit i on se’ls hi demanarà que aportin al 
Consell Comarcal projectes que puguin formar part d’aquesta acció. 
 
Seguidament assenyala un seguit d’actuacions susceptibles de formar-ne 
part i altres actuacions del consell ja subvencionades per fons comunitaris 
com l’Epicentre (FEDER) o l’itinerari de Cellers (LEADER). 
 
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, 


