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A Almacelles, el 20 de desembre de 2017, 
 
 
D’una part la presidenta del Consell Comarcal del Segrià, senyora M. José Invernón Mòdol, en 
l’exercici de les competències que li són pròpies,  
 
I d’altra banda l’Alcalde de l’Ajuntament d'Almacelles, senyor Josep Ramon Ibarz Gilart autoritzat 
per la firma d’aquest conveni per acord del Ple de data 24 de juliol de 2017,         
 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER 
La Llei 7/1985 del 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local estableix en l’article 25.1b) la 
competència dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta competència la gestió dels residus 
urbans i l’article 26.1.b) estableix que els municipis han de prestar en tot cas la recollida de residus 
i la neteja viària.  
 
SEGON 
L’article 51 del decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la gestió dels residus 
municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i 
d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols d’acord amb la legislació de règim local.  
L’article 52 del mateix text legal diu en relació al servei de deixalleria que els  municipis de més de 
cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si escau, els consells comarcals i 
l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus han d'establir el servei 
de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels 
residus explicitats en l'annex d'aquesta Llei. 
 
TERCER 
L’article 53 apartats 1 i 2  del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de 
la Llei reguladora dels residus diu el següent: 
Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals tots els 
municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. Els 
municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i 
recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur 
àmbit territorial. 
En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei de 
recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva 
pot ser assumida pel consell comarcal o ens consorciat corresponent, d’acord amb la legislació de 
règim local aplicable a Catalunya.  
 
QUART 
L’art. 25 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir competències, entre 
d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis; l’article 26 
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estableix que els consells comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial 
es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions 
que d’acord amb els articles 66 i 67 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
són de competència local. 
 
CINQUÈ 
La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti (delegació o 
altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord plenari qualificat de majoria 
absoluta a tenor del que disposa l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 
309.2 del DL.179/1995 de 13 de juny.  
 
SISÈ 
L’Ajuntament d'Almacelles en data  ha manifestat la seva voluntat de que el Consell Comarcal 
presti el servei mitjançant l’establiment d’àrees d’aportació de contenidors (illes) que sempre 
estaran formades per les 5 fraccions.  
Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord, 
accepten el contingut de les següents clàusules:  
 
 
PACTES 
  
PRIMER 
L’Ajuntament d'Almacelles encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents 
serveis: 
- La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: paper-cartró, vidre, 

envasos, fracció orgànica, fracció resta i fracció vegetal en els municipis que ho demanin  i el 
seu transport a una planta gestora o de transferència 

- El servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes 
- Servei de recollida de voluminosos 
- Servei neteja de contenidors 
La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix acte, abasta 
la potestat d’organització del servei. 

 
SEGON 
El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis mitjançant 
empresa externa del sector.  
 
TERCER 
El Consell Comarca del Segrià  s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb la normativa 
reguladora expressada als antecedents. 
 
QUART 
Aquest conveni té una vigència de 12 anys a partir de la posta en marxa del nou servei.    
 
CINQUÈ 
El canvi de sistema de recollida durant aquests 12 anys implicarà assumir totes les despeses 
d’inversió pendents d’amortitzar del sistema inicialment triat mitjançant la signatura d’aquest 
conveni. 
 
SISÈ 
Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-ho a les altres 
parts amb una antelació mínima de d’1 any, pel seu coneixement i efectes corresponents. Si en 
aquest període de 12 anys l’ajuntament assumeix directament la gestió del servei de recollida,  
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haurà de garantir al Consell Comarcal l’abonament de les despeses d’inversió pendents. 
L’ajuntament haurà de cedir l’espai públic necessari per la instal·lació de les àrees d’aportació de 
contenidors, les mini deixalleries fixes, la deixalleria mòbil i les àrees d’aportació per habitatges 
disseminats.  
 
SETÈ  
La signatura d’aquest conveni deroga els anteriors acords subscrits entre el Consell Comarcal del 
Segrià i l’Ajuntament d'Almacelles . 
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, en el lloc i 
la data indicats a l’encapçalament.  

 
 
La Presidenta       L’Alcalde 
del Consell Comarcal del Segrià    de l’Ajuntament d'Almacelles 
 
 
 
 
 
M. José Invernón Mòdol     Josep Ramon Ibarz Gilart  
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