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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 7/2019 

Caràcter: extraordinari  

Data: dimarts 30 de juliol de 2019 

Horari: 14.12 a 14.39 

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

ASSISTENTS 

Mercè Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM) 

Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM) 

 

Joan Súria Orobitg, secretari interventor 

 

ABSENTS 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) (s’excusa) 

Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM) (s’excusa) 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Proposta d’acord de les dues festes locals del municipi de Cervià de les Garrigues per a 

l’any 2020. 

2. Proposta d’aprovació del Compte General exercici 2018 

3. Renovació de l’Adhesió a l’assegurança ACM 

4. Proposta d’al·legacions a l’autorització ambiental i declaració d’impacte ambiental  a 

l’empresa TRACJUSA, per una activitat de planta de tractament de purins i altres residus 

orgànics, i gasificació de residus, al terme municipal de Juneda (exp. L1CS 160462) 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Prèvia la convocatòria a l’efecte, assisteixen els regidors i les regidores ressenyats 

anteriorment, constituint el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió, 

assistits pel secretari interventor de l’ajuntament, senyor Joan Súria Orobitg, que dóna 

testimoni de l’acte.   
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1. Proposta d’acord de les dues festes locals del municipi de Cervià de les Garrigues 

per a l’any 2020. 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’ACORD DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES PER A L’ANY 2020 

 

D’acord amb l’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors, que indica que de les catorze festes 

laborals, dues seran locals. 

 

D’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, que estableix que les dues festes locals de 

Catalunya seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a 

proposta dels municipis respectius mitjançant acord de Ple (art. 46 del RD 2001/1983, de 28 

de juliol).  

Atès  l’Ordre de festes laborals per a l’any 2020 a Catalunya 

 

Per tot això, s’adopta el següent  A C O R D: 

 

1. Proposar com a festes locals: 

 -El divendres dia 15 de maig de 2020, Sant Isidre 

 -El dimarts dia 29 de setembre de 2020, Sant Miquel 

 

2. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies-Serveis 

Territorials a Lleida. “ 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

2. Proposta d’aprovació del Compte General exercici 2018 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2018 

 

El Compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir la documentació bàsica i 

complementària que s’estableixi. 

 

El Compte general de l’exercici econòmic 2018 va ser sotmès a informe de la Comissió 

Especial de Comptes, la qual va emetre dictamen favorable en data 2 d’abril de 2019 per 

acord unànime dels membres presents. 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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Exposat el Compte General mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 

núm. 71 de 10 d’abril de 2019 pel període legalment establert, no s’han formulat 

reclamacions, al·legacions ni observacions. 

 

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 

del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent  

 

ACORD: 
 

1. Aprovar el Compte general de  l’exercici 2018 d’acord amb el que estableix l’art. 212.4 

del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

 

2. Rendir els Compte general així aprovat i tota la documentació que l’integra a la 

Sindicatura de Comptes.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

3. Renovació de l’Adhesió a l’assegurança ACM 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD 

MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL SERVEI DE 

MEDIACIÓ (EXP. 2015.01)  

Antecedents.- 

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals 

de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa 

previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el 

denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona 

part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les 

necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les 

actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de 

l’entitat. 

Servei de pòlisses d’assegurances 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant procediment obert 

amb valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de 14 de 

juliol de 2015 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles 

concordants dels TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL 

mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 30 de 

novembre de 2015, va aprovar adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.04), d’acord amb el següent 

detall d’empreses seleccionades per lots, per un període de dos anys amb efectes des l’1 de 

gener de 2016, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del 

corresponent contracte en data 30 de desembre de 2015: 

 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros 

 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España 

 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, 

Sucursal en España 

 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor 

de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Lot, actualment 

cedit, de conformitat amb els antecedents que seguidament es relacionen a favor 

d’AIG Europe Limited Sucursal en España. 

 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 

Sucursal en España 

3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, 

com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel que 

fa a tots els seus lots, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, en la 

posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, 

així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 

de juny de 2016.  

4.- Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de novembre 

de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord amb el 

Reglament regulador del funcionament de l’esmentada Central de Contractació, va ser 

aprovada definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de 12 mesos 

més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 

2018, pel que fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a l’empresa ZURICH 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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INSURANCE PLC i ARAG, SE i al seu lot 7 adjudicat a l’entitat ARAG, SE, formalitzant-

se l’esmentada pròrroga en data 12 de desembre de 2017, amb les citades adjudicatàries. 

Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de 

desembre de 2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM 

disposant aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 2, 

adjudicat a l’entitat VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un període 

addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 

31 de desembre de 2018, així com la modificació prevista al PCAP d’aplicació consistent en 

incrementar el límit del pressupost de licitació fins al 50% addicional en relació al 

mencionat lot com a conseqüència de l’increment d’entitats destinatàries adherides, 

actuacions que es formalitzaren en data 19 de desembre de 2018.  

 

Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de 

desembre de 2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte d’acord 

amb el seu Reglament de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6 de l’Acord, 

adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,  a 

favor d’AIG EUROPE LIMITES (Sucursal en España), així com la seva pròrroga per un 

període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 

hores del dia 31 de desembre de 2018, actuacions que es formalitzaren en data 29 de 

desembre de 2018.  

 

En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte 

d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou 

aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar 

definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1, adjudicat a l’entitat 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y RESGUARDOS, per un període 

addicional de 3 mesos més amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del 

dia 31 de març de 2018. 

5.- Per altra banda el CCDL també va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei 

d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió 

Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de contractant de la 

citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e normativa 

concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la 

seva Comissió Executiva de data 8 de març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord marc del 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS CATALANA DE 

OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, per 

un període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de 2018, formalitzant-se les 

esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 17 d’abril 

de 2018. 

 

En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha aprovat definitivament 

la segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04) 

pel que fa als Lots 3,6 i 7 per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 

2019 i fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019. S’ha aprovat definitivament la 

segona pròrroga del Lot 2 per un període addicional de 6 mesos més, des de l’1 de gener de 

2019 fins a les 24 hores del dia 30 de juny de 2019. 

En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament la segona 

pròrroga  de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04), pel que fa 

al Lot 5 per un període addicional de 4 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins el 30 

d’abril de 2019. 

En data 5 d’abril de 2019 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament adjudicar l’Acord 

marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 

2018.08), pel Lot 1 – Vida a Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros, i Lot 2 – 

responsabilitat civil patrimonial a Zurich Insurance per un període de 24 mesos,  a partir d’1 

de maig de 2019. 

Servei de mediació d’assegurances 

 

6.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local 

que va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la corresponent licitació 

mitjançant procediment obert amb valors harmonitzats de conformitat amb el que determina 

el TRLCSP i resta de normativa concordant aplicable, s’acordà adjudicar a la societat 

mercantil “Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L.”, l’Acord marc del servei 

d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.01), d’acord amb els plecs de clàusules i prescripcions tècniques aprovats per 

aquesta entitat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 21 d’abril de 2015, 

formalitzant-se les citades actuacions en data 7 d’agost de 2015 mitjançant el corresponent 

contracte.  

 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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7.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, 

com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc del 

servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda Asociados 

Corredoria de Seguros, S.L., a favor de l’ACM, per a la subrogació, d’aquesta última entitat, 

en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 

contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió 

en data 28 de juny de 2016.  

 

8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a 

l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en virtut de la qual 

fou aprovada definitivament la seva primera pròrroga, per un període addicional de 12 

mesos més, en els mateixos termes i condicions que es venia prestant el servei, 

formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 30 de novembre de 2017.) 

 

En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte 

d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou 

aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar 

definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació 

d’assegurances (Exp. 2015.01) per un període addicional de 12 mesos, des de l’1 de gener de 

2019 i fins les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019. 

Fonament jurídics 

Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP. 

D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis 

d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus 

efectes i extinció pel dret privat. 

Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la 

LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords 

marc. 

D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats, s’adopta el següent  

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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ACORD: 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues a la segona  

pròrroga del contracte de l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, 

passant l’esmentada entitat a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament. 

Segon.- Aprovar l’adhesió de  l’Ajuntament de Cervià de les Garrigues a l’Acord marc del 

servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i 

contractar la següent pòlissa:  Lot 2. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la 

mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 1.086,26 euros, amb 

vigència des del 06/07/2019 al 06/07/2020  

Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part 

de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL. 

Quart.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007, 

Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la 

resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

Cinquè.- Per a dur a terme aquestes adhesions s’han d’anul·lar en temps i forma les pòlisses 

actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui anul·lar les pòlisses 

actuals amb les companyies asseguradores.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

4. Proposta d’al·legacions a l’autorització ambiental i declaració d’impacte ambiental  

a l’empresa TRACJUSA, per una activitat de planta de tractament de purins i altres 

residus orgànics, i gasificació de residus, al terme municipal de Juneda (exp. L1CS 

160462) 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 
“PROPOSTA D’AL.LEGACIONS A L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL I 

DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL A L’EMPRESA TRACJUSA, PER UNA 

ACTIVITAT DE PLANTA DE TRACTAMENT DE PURINS I ALTRES RESIDUS 

ORGÀNICS, I GASIFICACIÓ DE RESIDUS, AL TERME MUNICIPAL DE JUNEDA 

(EXP. L1CS 160462) 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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GENERALITAT DE CATALUNYA, Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina 

de Gestió Ambiental Unificada de Lleida,  

Carrer Clot de les Monges, 6-8,  25007 Lleida, 

 

Identificació de l’expedient:  

 

Proposta de resolució provisional per la qual s’atorga autorització ambiental, amb 

declaració d’impacte ambiental per una modificació substancial a l’empresa 

TRACTAMENTS DE JUNEDA, SA (TRACJUSA) per una activitat de planta de 

tractament de purins i altres residus orgànics, i gasificació de residus, al terme 

municipal de Juneda (exp. L1CS160462). 

 

Al municipi de Cervià de les Garrigues, en data 30 de juliol de 2019.  

Maria Mercè Rubió Carré,  Alcaldessa, en representació de l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues, carrer Francesc Palau, 1, comparec i us,  

 

EXPOSO 

Que en data 12 de juny de 2019 es va reunir la Ponència Ambiental del Departament de 

Territori i Sostenibilitat en la qual es va fer la valoració de l’expedient esmentat,  

Davant la necessitat de garantir la innocuïtat i la salubritat alimentaria, preservar  i promoure 

la salut de la població i la vigilància sanitària, la lluita contra el canvi climàtic, la protecció 

del medi ambient i la gestió de residus tenint en compte la prevenció de riscos, i la prevenció 

i la reducció de la producció dels residus i llur perillositat, la seva reutilització i el reciclatge 

i d’acord amb les atribucions que corresponen 

Es presenten les següents al·legacions a l’esmentada proposta d’autorització ambiental, 

declaració d’impacte ambiental i projecte de modificació substancial i amb la voluntat que 

aquest consistori sigui considerat part interessada per estar-ne afectat, en compliment del 

que estableix la Llei de procediment administratiu es formulen les següents: 

AL· LEGACIONS 

Al·legació PRIMERA .- S’incompleixen els objectius i les línies estratègiques de 

la nova política ambiental de lluita contra el canvi 

climàtic, emissions i tractament de residus  

 Contravenint les normatives de rang superior i les pròpiament fixades per 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’incompliment els objectius i 

les decisions preses en la lluita contra el canvi climàtic, en particular: 
S’incompleix la Llei La proposta d’aprovació del projecte incompleix la LLEI 16/2017, de 

l'1 d'agost, del canvi climàtic que estableix l’objectiu de reducció de les emissions de gasos 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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d’efecte hivernacle, d’adaptar els sectors productius i al canvi climàtic en la planificació del 

territori, les activitats, les infraestructures i les edificacions i de creació d’una economia 

circular 

 

Va en contra de l’Acord de Govern de 14 de maig de 2019 de declaració d’emergència 

climàtica i els compromisos i acords que s’hi estableixen, en particular  d’identificar i 

acompanyar els sectors de l'economia que han de fer una transició, sigui per a adaptar-se a 

les noves condicions derivades del canvi climàtic, sigui per a transformar-se en activitats de 

baixes emissions de GEH, en un marc general d'aposta per l'economia circular i de creació 

de llocs de treball verds 

 

I finalment contradiu la Moció 103/XII del Parlament de Catalunya, sobre el pla d’acció dels 

departaments davant l’emergència climàtica, aprovada pel Parlament de Catalunya l’11 de 

juliol de 2019 per la qual s’insta al Govern a desplegar de manera efectiva i urgent la Llei 

16/2017 i impulsar les modificacions normatives per tal que les plantes de tractament de 

purins que utilitzin la combustió tèrmica -inclosa la gasificació- de residus municipals, 

industrials o llurs derivats ho deixin de fer, deixant-la sense efectes per tramitació i terminis 

en l’expedient que ens afecta. 

 

 Deixant paleses importants mancances respecte als nivells de contaminants, en 

la definició del projecte i en relació als processos industrials, a les emissions i als 

impactes atmosfèrics previstos:  

S’incompleix el RD 815/2013 de Reglament de les emissions industrials i de desplegament 

de la Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la contaminació, fins al punt de no 

tenir-se en consideració els contaminants fixats en l’Annex 3 de l’esmentada llei ni fer-se la 

deguda valoració en l’Estudi d’Impacte Ambiental.  

 

No es dona compliment a la Directiva 96/61/CE de prevenció i control integrat de la 

contaminació ni al que estableix el RD a que s’ha referit en l’anterior paràgraf pel que fa a 

l’aplicació de les millors tècniques disponibles en l’objectiu d’evitar les emissions i llur 

impacte en el conjunt del medi, quan l’activitat principal és el tractament de purins (definit 

dins l’annex I.2 10.11 del tractament biològic de residus superiors a 100.000 Tn) i existeixen 

una gran diversitat de sistemes de tractament de purins sense emissions ni impactes tan grans 

 

La proposta de resolució i la declaració d’impacte ambiental no tenen en compte l’estat 

atmosfèric pel que fa als nivells reiterats de nivells d’Ozó troposfèric ni l’impacte que té 

sobre aquest nivells, l’emissió dels compostos orgànics volàtils i els GEH (Gasos d’Efecte 

Hivernacle) que aquesta instal·lació preveu emetre ni les condicions d’immissió duaqests 

compostos i gasos, fins al punt de que en les mesures correctores es determina la necessitat 

d’avaluar les dioxines i furans, mitjançant captació que permeti el mostreig selectiu de 

fracció PM10. 

 

Els valors límits d’emissió no s’apliquen en la mesura que correspon. En la mesura en la que  

els VLE del focus 19652 i By-pass dels motors de cogeneració 1 al 6, és molt discutible que 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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s'apliquen fins al 31/12/2024 els VLE d'instal·lacions mitjanes de combustió existents (amb 

un VLE de NOx de 1.500 mg/Nm3, un valor altíssim). Si aquesta instal·lació ha estat 

tancada des de 2014 i ara es pretén posar de nou en funcionament en un projecte 

completament nou, no es port considerar una instal·lació existent sinó com una nova 

instal·lació, i per tant el VLE haurien de ser completament diferents (similars als VLE del 

nou motor de gas de 1,5 MWt, per al NOx de 190 mg/Nm3). 

 

Al·legació SEGONA: Existeixen importants deficiències tècniques en la definició i 

caracterització del projecte, proposta d’autorització i 

declaració d’impacte ambiental 

 En tant que no queda en camp manera justificat el projecte en relació a la 

gasificació i a l’ús dels CDR.  

No queda definida la viabilitat tècnica ni econòmica del projecte, i en general, les 

instal·lacions de gasificació estan considerades com les més exposades a successos o 

accidents greus. No queda justificada la utilització de la gasificació ni la necessitat de 

disposar de 45.000 Tn de CDR.  

Al desestimar-se en la proposta d’autorització la planta de triatge i higienització de RSU 

provinents de les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell, la justificació integral inicial 

de l’ús de CDR en la instal·lació ja no té lloc.  

S’incompleix la planificació sectorial alhora d’autoritzar l’ús de CDR per que en cap cas 

s’esmenta l'origen de les 45.000 tn de CDR a gestionar. L’autorització provisional rebutja 

utilitzar 20.000 t de RSU de Les Garrigues i el Pla d'Urgell “donat que les instal·lacions de 

tractament de TRACJUSA no formen part d’aquesta planificació” , tampoc no figura en cap 

document de planificació sectorial de residus el tractament de 45.000 t (amb el codis CER 

191210 191212) de CDR a la planta de Juneda, l’equivalent als residus no reciclats en un 

any per una població d’uns 150.000 habitants. 

 

 S’incompleix clarament els criteris d’aplicació d’econòmica circular i 

d’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD)  

En termes d’economia circular la importació de 45.000 Tn/any de residus resulta totalment 

contradictòria amb les polítiques que s’impulsen des de l’administració basades en 

minimitzar i tractar els residus sota el criteri de proximitat al punt de generació. El 

tractament de CDR mitjançant gasificació, és entesa com a incineració d’acord amb el que 

s’estableix en el RD 815/2013. Aquest tractament pels residus urbans no constitueix 

“economia circular” en cap sentit, ja que la valorització energètica, és a dir, la crema, no 

permet una segona vida als materials. En aquest sentit ho estableix la Direcció General de 

Medi Ambient de la Comissió Europea [Ref. Ares (2016)4838219- 29/08/2016] en les 

“Condiciones ex ante para la gestión de residuos” quan al “Punt 1” diu: “en la financiación 

de la UE debe concederse prioridad a proyectos que se encuentren en lo más alto de la 

jerarquía de residuos y no a opciones de gestión no óptimas (TMB y plantas 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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incineradoras)”. Posteriorment al “Punt 2”, afegeix: “Es preciso establecer mecanismos 

que prevean instrumentos económicos y medidas políticas para incentivar a las autoridades 

competentes y los operadores de residuos para que se distancien de la actual dependencia 

del depósito en vertederos y los tratamientos en fase final (TMB y plantas incineradoras)”.  

És irregular i contra tota bona pràctica, que no s'apliquin les determinacions del Document 

de Conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) de Tractament de Residus en 

la resolució provisional atorgada. S’utilitza l’argument següent per desestimar-ho:  

“Atès que la sol·licitud de modificació substancial és molt anterior a la publicació de 

la Decisió d’Execució 2018/1147 per la que s’estableixen les conclusions sobre les 

MTD en el tractament de residus, aquesta no ha estat tinguda en consideració en 

aquesta autorització. No obstant això, abans del 17 d’agost de 2022, s’haurà de 

revisar l’autorització de l’activitat per tal d’incorporar les prescripcions necessàries 

derivades de la Decisió d’Execució_2018/1147.”  

En cap lloc de la Directiva 2010/75/UE s'estableix que no siguin aplicables les MTD vigents 

quan la sol·licitud de la modificació substancial sigui anterior a la data de publicació de la 

Decisió d'Execució. En tractar-se d'una modificació substancial de l’activitat i, per tant, 

segons el punt 3 de l’article 5 de la Directiva 2010/75/UE, s’ha de tenir en compte en donar 

l’autorització, ja que en el moment de la proposta de resolució la Decisió d’Execució 

2018/1147 és plenament vigent. 

 Existeixen incongruències i deficiències en la definició i l’ús de l’aigua i les 

torres de refrigeració  

Les dades de consum d’aigua de la instal·lació, tant en el projecte presentat pel promotor, 

com en la resolució provisional, com en l’informe de valoració de les al·legacions presenten 

incongruències rellevants.   

Per un costat es fa esment que la part de tractament de purins continuarà funcionant com fins 

ara, amb un consum d’aigua segons l’anterior llicència ambiental de 52.761 m3/any. Per 

altra banda es diu que les noves instal·lacions (principalment la caldera) s’estima que tindran 

un consum complementari de 67.392 m3/any. Per tant, el consum total de la instal·lació, un 

cop agregades les dues tecnologies seria de 120.153 m3/any 

En la proposta de resolució consta una autorització pel consum d’aigua de 91.870 m3/any 

que consten en el punt 1.3 de la proposta de resolució, la qual cosa modifica sensiblement el 

balanç energètic de la instal·lació, ja que al tractar-se d’un procés amb recirculació de 

condensats, i com que no s’ha augmentat el cabal abocat i/o reduït la capacitat de la 

instal·lació, d’acord amb el balanç de massa entre les entrades i les sortides caldria disposar 

de torres de refrigeració per evaporar un total de 131.021 Tn/any corresponent a una 

necessitat d’energia tèrmica de 14,5 MW, que és superior a la capacitat de refredament del 

circuit existent amb 5 torres de refrigeració, que és de 10,96 MW. Per tant, segons aquestes 

dades, NO serà possible treballar amb la nova instal·lació a capacitat nominal. 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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 En conjunt el projecte i la resolució provisional presenten incongruències en la 

definició de potencies utilitzades i requerides.  

Segons les dades que consten en el projecte presentat i en la resolució provisional, es pretén 

substituir la potència tèrmica dels motors de cogeneració i, enlloc d’aquests acoblar-hi una 

instal·lació de potència tèrmica similar. Concretament un gasificador de 17,4 MW seguit 

d’una cambra d’oxidació i una caldera amb una producció màxima de vapor de  12 tn/h a 6 

bar de pressió, que es tradueix en una energia tèrmica de 7,5 MW. Com s’ha vist en el punt 

anterior, aquesta energia és del tot insuficient per portar la instal·lació a capacitat nominal. 

Al·legació TERCERA.- S’incompleixen les prescripcions establertes en Decret 

de dejeccions ramaderes pel que fa a l’economia circular  

 No es tenen en compte els criteris d’economia circular en la gestió dels purins, 

com a dejecció ramadera.  

El Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, en la seva disposició 10na, 

s’exigeix que la gestió de les dejeccions ramaderes s’ha de realitzar amb criteris d’economia 

circular.  

En l’esmentat decret, s’estableix un termini de tres anys des de l'entrada en vigor del decret, 

d'incloure, dins de la revisió de la planificació de la gestió de residus, noves mesures i 

actuacions per a valorització agrària dels residus orgànics amb una visió dels residus com a 

recurs i en el marc d'una economia circular, amb criteris agronòmics, de sostenibilitat i de 

protecció del sòl.”  

En contraposició a l’esmentat decret, la resolució provisional per la qual s'atorga 

l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial a 

l'empresa Tractaments de Juneda, SA (TRACJUSA), per a una activitat de planta de 

tractament de purins i altres residus orgànics, i gasificació de residus, al terme municipal de 

Juneda (exp. L1CS160462), en el seu annex 4 indica textualment que "El tractament de 

CDR mitjançant la gasificació, és entesa com a incineració d'acord amb el que s'estableix en 

el RD 815/2013” 

Aquest tractament pels residus urbans no constitueix "economia circular" en cap sentit, ja 

que la valorització energètica, és a dir, la crema, no permet una segona vida als materials". 

En base a les anteriors al·legacions, en complimenta a la llei 19/2014 de transparència, La 

llei 27/2006 d’accés a la informació  i la Llei 30/92 de procediment administratiu, 

respectuosament us 
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SOL· LICITO 

Que es tingui per presentat aquest escrit i, formulades aquestes al·legacions, sigui 

desestimada l’autorització ambiental i la declaració d’impacte ambiental i en sigui acordat 

l’arxivament de l’expedient.  

 

Jurídicament, per la motivació exposada i la justificació descrita, esperem que ens tingueu 

com a part interessada en aquest procediment i alhora siguem informats de forma motivada 

de la valoració de les al·legacions i consideracions que s’han exposat.  

 

Ben atentament, 

 

Maria Mercè Rubió Carré,  Alcaldessa, en representació de l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues, carrer Francesc Palau, 1 “ 

 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 

estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

El secretari Vist i plau 

 L’alcaldessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Document signat digitalment amb certificació CPISR-1 (verificable a https://www.catcert.cat/) 
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