ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME
CAPÍTOL PRIMER
Disposicions generals
Article 1r. Membres que integren el Consorci.
Els Municipis d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar,
Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, El Masnou, Malgrat de Mar,
Mataró, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu
de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa
Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, la
Diputació de Barcelona (com a membre no usuari) i el Consell Comarcal del Maresme
(com a membre no usuari), s’associen voluntàriament i per temps indefinit per a la
constitució d’un Consorci per a l’acompliment dels objectius i les finalitats que
s’expressen en aquests Estatuts i d’acord amb la normativa de règim local vigent.
Als efectes de la disposició addicional tretzena de la LRSAL, aquest Consorci constituït
en data 9 de maig de 1986 ho ha estat per a la prestació de serveis mínims municipals.
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En execució de l’acord d’aprovació inicial, aquest acord ha estat sotmès a
informació pública pel termini preceptiu mitjançant la publicació dels
corresponents anuncis al Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per part del Consorci
amb caràcter col·lectiu, sense que s’hagin presentat al·legacions durant aquest
termini, segons resta acreditat. En conseqüència, ha esdevingut definitivament
aprovada la modificació dels estatuts del Consorci, la qual cosa es fa públic per
a general coneixement mitjançant el present anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en virtut de l’article 201.1 a) del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals de Catalunya, el que determina la serva entrada en vigor, tot
incorporant el text íntegre dels estatus aprovats, que substitueix els vigents fins
ara.

B

La Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme, en endavant Consorci, en sessió celebrada el dia 10 d’octubre de
2018, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’entitat. Aquest
acord ha estat ratificat posteriorment per la totalitat dels ens consorciats en els
termes de l’acord, de conformitat amb el procediment previst en el Decret
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya. Les publicacions als diaris oficials dels
anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com la publicació íntegra dels
Estatuts aprovats, es realitzaran de forma col·lectiva pel Consorci.

A

ANUNCI sobre l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Article 2n. Domicili.

L’objecte del Consorci és la prestació del servei públic de gestió i tractament de residus
sòlids urbans, de conformitat amb l’establert a la legislació local i mediambiental.
Article 5è. Finalitats del Consorci.
Les finalitats del Consorci són:
a) Donar una solució integrada a les necessitats de gestió dels residus generats a la
comarca Maresme, amb la inclusió en aquest concepte d’aquells fluxos de residus que
en base als diferents acords interterritorials el Consorci gestioni procedents d’altres
comarques, com el Vallès Oriental.
Per a dur a terme aquest objectiu el Consorci aposta per una proposta de valor que
permeti el desenvolupament i aplicació del concepte d’Economia Circular al territori,
amb una visió integral, realista i pràctica dels residus com a recursos en un marc
d’esgotament inexorable dels recursos naturals, promovent alhora la millora ambiental i
sòcio-econòmica del Maresme.
En base a aquest plantejament essencial, el Consorci gestiona les diferents generacions
d’infraestructures i instal·lacions de valorització necessàries per a dur a terme un servei
públic eficaç i eficient que vetlli per les necessitats ambientals del territori i la
ciutadania.
b) La construcció, conservació i manteniment de les obres i instal·lacions de plantes de
tractament de residus i qualsevol altra activitat que pugui derivar-se de l’esmentat
tractament.
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Article 4t. Objecte del Consorci.
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En l’àmbit de les seves competències pot posseir, adquirir, reivindicar, permutar, gravar
o alienar tota mena de béns, celebrar contractes, establir i explotar serveis i en general
realitzar tots els actes necessaris, d’acord amb el que disposen els presents Estatuts i la
legislació aplicable en cada cas, per a l’acompliment de les finalitats que li són
atribuïdes.

Data 8-1-2020

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme té naturalesa
administrativa i personalitat jurídica plena per a l’acompliment de les seves finalitats.
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Article 3r. Denominació, personalitat jurídica i competències.

A

El domicili social del Consorci és el carrer de la Teixidora número 83, 08302 de
Mataró.

El Consorci està adscrit a l’Ajuntament de Mataró, de conformitat a les regles que en
aquest sentit estableix l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.

B

Article 6è. Règim d’adscripció.

Article 7è. Participació dels membres del Consorci.

Article 9è. La Junta General.
1.- La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i estarà
constituïda per:
a) El President.
b) Un representant de cada un dels municipis consorciats que hauran de tenir la
condició de membre electe de la respectiva corporació i seran nomenats i
substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats.
c) Un representant de la Diputació de Barcelona que serà nomenat i substituït
lliurement per l’entitat.
d) Un representant del Consell Comarcal del Maresme que serà nomenat i
substituït lliurement per l’entitat.
2.- La Junta General es renovarà cada quatre anys, amb motiu de les eleccions
municipals, un cop constituïdes les corporacions locals, la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal. Tot això sense perjudici de les substitucions que es pugui produir en
qualsevol moment, si els integrants de la Junta General cessen com a regidors,
consellers comarcals o en llur vinculació orgànica amb l’ens que venien representant.
Article 10è. Competències de la Junta General.
1. Corresponen a la Junta General les següents competències:
a)
b)
c)
d)

La modificació dels Estatuts.
La dissolució i liquidació del Consorci.
L’admissió i separació de membres del Consorci.
Autorització del tractament de residus d’altres entitats que no siguin membres
del Consorci, així com acordar les tarifes per a la prestació d’aquest servei.
e) La creació i implantació de nous serveis, sempre emmarcats dins dels objectius i
finalitats del Consorci.
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Seran òrgans de govern del Consorci els següents:
a) La Junta General
b) La Comissió Permanent
c) El President.

Data 8-1-2020

Article 8è. Òrgans de Govern
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CAPÍTOL SEGON
Règim Orgànic.

B

2.- En el cas que sigui necessària la realització de noves inversions, cadascun dels
membres del Consorci participarà a la quantia d’aquestes a la mateixa proporció de les
aportacions realitzades per cada membre en el fons patrimonial del Consorci.

A

1.- La quota de coparticipació de cada un dels membres del Consorci en la propietat serà
proporcional a l’aportació realitzada per cada un d’ells.

Article 11è. La Comissió Permanent.
La Comissió Permanent estarà formada pel President i vuit membres de la Junta General
els quals seran designats per aquesta.
Article 12è. Competències de la Comissió Permanent.
Serà competència de la Comissió Permanent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organitzar els Serveis Tècnics i Administratius.
Executar les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats
per la Junta General.
Nomenament, premi i correcció del personal tècnic i administratiu.
L’administració dels béns i drets del Consorci.
Delegar l’exercici de les seves funcions en el President o en els Vicepresidents.
Totes aquelles que se li deleguin per la Junta General i el President, i les
que no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci.
Nomenament d’un Vice-president d’entre els seus membres a proposta
del president.

A
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2. La Junta General podrà nomenar un Gerent. Aquest nomenament haurà de recaure en
una persona especialment capacitada per a aquest càrrec.
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f) L’aprovació del programa anual d’actuació i dels plans i projectes d’obres i
serveis.
g) La censura i aprovació de comptes anuals.
h) L’aprovació de pressupostos, així com les seves modificacions d’acord amb la
legislació vigent.
i) L’aprovació del Reglament de Règim interior i de Serveis.
j) L’adquisició, disposició i alienació dels béns i drets del Consorci.
k) Aprovar les operacions de contractació de crèdits i altres obligacions de caràcter
econòmic i financer que en el règim general siguin de la competència del ple de
les entitats locals.
l) La contractació d’obres i serveis i determinació del seu règim de gestió d’acord
amb el que estableixi la legislació vigent en matèria de contractació en cada
moment i les bases d’execució del pressupost del Consorci.
m) L’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de recursos i
defensa en els procediments incoats contra el Consorci que d’acord amb la
legislació vigent siguin competència del ple de les entitats locals.
n) Totes aquelles atribucions l’exercici de les quals requereixi per imperatiu legal o
estatutari, el vot favorable d’una majoria qualificada dels membres integrants de
la Junta General.

1. La presidència del Consorci recaurà en l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Mataró.

B

Article 13è. La Presidència.

Article 14è. Competències de la Presidència.

h)

i)
j)

k)
l)
m)
n)

2. En el cas d’absència, malaltia o impediment de qualsevol mena, del President, el
substituirà el Vice-president, en el cas que existeixi.
Article 15è. Secretaria i Intervenció.
1. El Consorci tindrà un Secretari i un Interventor, el nomenament dels quals recauen en
funcionaris habilitats per exercir les comeses pròpies del càrrec en algunes de les
Corporacions consorciades.
2. El Secretari del Consorci assistirà amb veu, però sense vot, a les sessions de la Junta
General i de la Comissió Permanent i redactarà les actes corresponents.
Així mateix, l’Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta General i de la
Comissió Permanent, amb veu i sense vot.
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g)
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f)

Data 8-1-2020

e)
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c)
d)

Formar l’ordre del dia de la Junta General i de la Comissió Permanent.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les
deliberacions i decidir els empats fent ús del vot de qualitat.
Supervisar les obres, els serveis i les activitats del Consorci.
Mantenir una comunicació permanent amb els responsables de les
institucions i entitats integrades al Consorci.
Publicar, executar i fer complir els acords o dictar les disposicions
particulars que exigeixin el seu millor acompliment.
Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les
seves bases d’execució.
Ordenar els pagaments i donar compte de l’administració del patrimoni i
de la gestió del pressupost.
La contractació d’obres i serveis, d’acord amb el que estableixi la
legislació vigent en matèria de contractació en cada moment i les bases
d’execució del pressupost.
L’aprovació de les gratificacions extraordinàries del personal.
L’exercici d’accions i adopció d’acord per personar-se i oposar-se en
assumptes litigiosos en els quals el Consorci sigui demandat i fer
executar i entaular tota mena d’accions i recursos en assumptes civils,
criminals, laborals, administratius i contenciosos administratius , en cas
d’urgència i donar compte a la Comissió Permanent en la seva primera
reunió.
Representar jurídicament i administrativament el Consorci podent
conferir mandats per a l’exercici de l’esmentada representació.
Facultar la delegació en els Vice-presidents de l’exercici de les
atribucions compreses en els apartats precedents.
Les que li delegui la Junta General o la Comissió Permanent en matèria
de les seves respectives competències.
L’adscripció del personal als diferents llocs de treball.

B

a)
b)

A

1.- Seran atribucions del President del Consorci:

Article 16è. Quòrum d’assistència i de votació dels òrgans de govern.

1. La integració d’algun altre Ajuntament o Organisme al Consorci s’autoritzarà per la
Junta General prèvia sol·licitud per escrit de l’entitat que ho desitgi, expressant els
motius de la seva voluntat de formar part del Consorci i aportant la certificació de
l’acord de l’entitat corresponent d’integració al Consorci, i acatament als seus Estatuts i
altres normes reguladores.
2. No podrà integrar-se efectivament al Consorci cap entitat fins que existeixi acord
vàlid de la Junta General, que ho aprovi, definint les condicions de la integració.
3. Tot ens que s’incorpori com a nou membre al Consorci adquirirà la seva quota de
coparticipació a la propietat en raó de la quantitat de residus sòlids urbans aportats a la
planta i valorada en funció del valor patrimonial net de la planta, terrenys, urbanització i
instal·lacions en aquell moment; aquesta incorporació comportarà una disminució
proporcional en la participació dels ens consorciats.
4. El nou membre haurà de fer la corresponent aportació econòmica al Consorci , la qual
serà calculada en base a la quota de coparticipació resultant de l’apartat anterior i
aplicada en el total de l’import corresponent a les aportacions realitzades per la resta de
membres consorciats en aquell moment.
Article 18è. Separació dels membres.
1. Els membres del Consorci, de conformitat amb el que preveu la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, es poden separar del Consorci en qualsevol moment atès que
el Consorci no te assenyalada una durada determinada.
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Article 17è .Integració de nous membres.

Data 8-1-2020

a) La modificació dels Estatuts.
b) L’admissió o la separació dels membres del Consorci.
c) L’aprovació d’operacions financeres o de crèdit i la concessió de quitaments
o esperes, si llur import excedeix del 5 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost.
d) L’alienació de béns, si llur quantia excedeix del 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost.
e) Les altres matèries determinades per Llei.
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3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres per
a adoptar acords sobre les matèries següents:

B

2. Els acords s’adoptaran per regla general, per majoria simple dels membres presents.
Hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius.

A

1. La Junta General i/o la Comissió Permanent es constitueixen vàlidament amb
l’assistència d’un terç de llur nombre legal de membres que mai no pot ser inferior a
tres.

a)
b)
c)
d)
e)

Productes del seu patrimoni.
Rendiments d’explotació i serveis.
Quotes d’usuaris no membres del Consorci.
Subvencions, auxilis i donatius.
Aportacions de les entitats consorciades en la forma i quantia que siguin
convingudes.
f) Emprèstits, préstecs o d’altres formes de bestretes.
g) Taxes, contribucions especials i altres exaccions recollides a la legislació de
règim local.
h) Qualsevol altre que pugi correspondre-li d’acord amb les lleis.
Article 20è. Aportacions dels ens Consorciats.
1. Els ingressos del Consorci s’anivellaran amb les despeses mitjançant una aportació
dels municipis usuaris. En el càlcul de l’aportació anivelladora corresponent a cada
municipi, s’inclourà la constitució d’un fons d’amortització de les instal·lacions d’acord
amb el criteri de reposició.
L’assignació d’aquesta aportació per a cadascun dels municipis es farà d’acord amb la
seva proporció sobre el total d’escombraries tractades a la planta.
Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic del
Consorci a tots els efectes legals.
2. La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme en tant que
organismes no usuaris, no realitzaran cap aportació en les despeses de manteniment,
amortització, reposició, explotació o funcionament del Consorci.
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Per a la realització dels seus objectius el Consorci disposarà dels recursos següents:
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Article 19è. Recursos del Consorci.

Data 8-1-2020

CAPÍTOL TERCER
Règim econòmic-financer
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3. La retirada del Consorci d’algun dels seus membres s’autoritzarà sempre que
existeixi per fer-ho causa justa i estigui l’entitat al corrent dels seus compromisos
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.

A

2. El dret de separació s’ha d’exercir mitjançant un escrit notificat al màxim òrgan de
govern del Consorci amb un preavís mínim d’un any d’antelació.

Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica no ordinària d’alguna de
les entitats consorciades, requeriran la ratificació d’aquestes.

B

Article 21è. Aportacions extraordinàries.

1. El Consorci es dissoldrà per:
a) Acord unànime de tots els que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuïtat del Consorci amb els
restants membres.
c) Per impossibilitat legal de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat, per acord de la majoria
absoluta dels seus membres.
2. L’acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació
dels drets i obligacions del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents
que, en tot cas, haurà de respectar la proporcionalitat establerta a les quotes de
participació a la propietat.
Article 25è. Liquidació per dissolució del Consorci.
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas, és causa
de dissolució que s’hagin complert les finalitats estatutàries del Consorci.
2. La Junta General del Consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar un
liquidador. A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del Consorci.
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci.
La quota de liquidació es calcula d’acord amb la participació de cadascun dels membres
en el saldo resultant del patrimoni net desprès de la liquidació. A aquest efecte, es té en
compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al
seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any. En aquest càlcul no s’inclourà
el valor dels terrenys aportats gratuïtament per l’Ajuntament a l’inici de l’activitat del
Consorci, els quals en cas de dissolució revertiran a l’Ajuntament de Mataró.
4. El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament
de la quota de liquidació en el supòsit en què aquesta sigui positiva.
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Article 24è. Dissolució del Consorci.

Data 8-1-2020

El Consorci portarà, independentment del que és preceptiu per aplicació de la legislació
sobre règim local, la seva comptabilitat ajustada al Pla General de Comptabilitat pública
vigent.
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Article 23è. Règim comptable.

B

El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens consorciats en el
termini fixat per això. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el citat
termini el Consorci queda facultat per sol·licitar de l’il·lustríssim senyor Delegat
d’Hisenda de la Província, o de l’òrgan competent de la Generalitat, el pagament de
l’aportació de l’ens deutor, carregant-ho a les retencions de transferències que li
corresponen, sense perjudici que el Consorci pugui acordar el no tractament de les
escombraries dels municipis afectats.

A

Article 22è. Impagament d’aportacions.

5. Les entitats consorciades poden acordar, per majoria absoluta, la cessió global
d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir
la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.

Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre el règim jurídic es contenen a
la legislació vigent i podran ser impugnades a la via administrativa i jurisdiccional.
Article 28è. Personal.
La provisió de places o contractació del personal del Consorci estarà sotmesa a la
normativa vigent en matèria de personal al servei de les Administracions Públiques.

EL PRESIDENT DEL CONSORCI
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B
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David Bote Paz
Mataró, 20 de desembre de 2019
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Article 27è. Règim Jurídic dels acords.
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CAPÍTOL QUART
Règim jurídic

Data 8-1-2020

Per procedir a la modificació d’aquests estatus es requerirà acord previ de la Junta
General ratificat pels òrgans competents dels ens consorciats i es subjectarà a les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

A

Article 26è. Modificació dels Estatuts.
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