
 
 
 

ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 

 
CAPÍTOL PRIMER 
Disposicions generals 

 
Article 1r. 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, Órrius, 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 de les finalitats que s’expressen en 
aquests Estatuts i d’acord amb la normativa de règim local vigent. 
 
Article 2n. Domicili.- El domicili social del Consorci és el carrer de la Teixidora 
número 83, 08302  de Mataró. 
 
Article 3r. Denominació, personalitat jurídica i competències.- El Consorci  per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme tindrà naturalesa administrativa i 
personalitat jurídica plena per a l’acompliment de les seves finalitats. En l’àmbit de les 
seves competències podrà 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. 
 
Article 4t. Finalitats del Consorci.- Les finalitats del Consorci són la construcció, 
conservació i manteniment de les obres i instal·lacions d’una planta de tractament i 
eliminació dels residus i qualsevol altra activitat que puguin derivar-se de l’esmentat 
tractament i eliminació. El Consorci se subroga a l’activitat inicial de l’Ajuntament de 
Mataró amb plena transferència de drets i obligacions. 
 
Article 5è. Els terrenys i obra d’urbanització annexa de la planta de tractament de 
residus compresos al projecte tècnic per a la seva construcció, originàriament propietat 
de l’Ajuntament de Mataró, i altres que pugin aportar-se posteriorment passaran al 
Consorci; els costos dels quals es distribuiran entre els diferents membres del Consorci 
en la proporció establerta en l’article següent. 
 
Article 6è. 1. La quota de participació en la propietat de la planta, terrenys, obra 
d’urbanització i instal·lació serà del 26,1117 per 100 per a la Diputació de Barcelona, 
equivalent a la seva aportació en el cost total i quant als Ajuntaments en els percentatges 
que per cadascun s’assenyali proporcionalment a la respectiva quota previsible 
d’utilització de la planta. 
 



 
 
 

Aquesta proporció es fixa inicialment a la disposició transitòria primera dels presents 
Estatuts, i serà revisable amb les condicions establertes al Reglament de Règim Interior 
que aprovarà el Consorci. 
  
2. 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 que no siguin la Diputació de 
Barcelona, a fi i efecte que es mantingui constant la proporció en què participi aquest 
membre.  
 
3. 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 que 
resultaria de l’aplicació prevista al número 1 d’aquest article, o les que resultin de les 
modificacions d’aquestes proporcions previstes als presents Estatuts. 
 
 

CAPÍTOL SEGON 
Règim Orgànic. 

 
Article 7è. Seran òrgans de govern del Consorci els següents: 
 

a) La Junta General 
b) La Comissió Permanent 
c) El President. 

 
Article 8è. La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i 
estarà constituïda per vuit representants de la Diputació de Barcelona, designats pel seu 
President, i pels Alcaldes de les poblacions que constitueixen el Consorci, els quals 
podran delegar l’acompliment de les funcions en un Regidor. 
 
Article 9è.  1. Seran competències de la Junta General: 
 

a) La modificació dels Estatuts. 
b) La dissolució i liquidació del Consorci. 
c) L’admissió i separació de membres del Consorci. 
d) 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) L’aprovació del programa anual d’actuació i dels plans i projectes d’obres i 

serveis. 
f) La censura i aprovació de comptes. 
g) L’aprovació de pressupostos, així com les seves modificacions. 
h) L’aprovació del Reglament de Règim interior i de Serveis. 
i) L’adquisició, disposició i alienació dels béns i drets del Consorci.  



 
 
 

 
2. La Junta General podrà nomenar un Gerent. Aquest nomenament haurà de recaure en 
una persona especialment capacitada per a aquest càrrec. 
 
Article 10è. 1. La Comissió Permanent estarà formada pel President i nou representants 
pertanyents a la Junta General dels quals tres seran designats per la Diputació de 
Barcelona i sis pels municipis que constitueixen el Consorci. 
 
2. Serà competència de la Comissió Permanent: 
 

a)  Organitzar els Serveis Tècnics i Administratius. 
b) Executar les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats 

per la Junta General. 
c) Nomenament, premi i correcció del personal tècnic i administratiu. 
d) L’administració dels béns i drets del Consorci. 
e) L’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de 

recursos i defensa en els procediments incoats contra el Consorci. 
f) La contractació d’obres i serveis i determinació del seu règim de gestió. 
g) Delegar l’exercici de les seves funcions en el President o en els Vice-

presidents. 
h) Totes aquelles que se li deleguin per la Junta General, i les que no 

estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci. 
i) Nomenament de dos Vice-presidents d’entre els seus membres. 
 

Article 11è. 1. El President serà elegit per la Junta General d’entre els seus membres. 
 
2. Seran atribucions del President del Consorci: 
  

a) Formar l’ordre del dia de la Junta General i de la Comissió Permanent. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les 

deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 
c) Publicar, executar i fer complir els acords o dictar les disposicions 

particulars que exigeixin el seu millor acompliment. 
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les 

seves bases d’execució. 
e) Ordenar els pagaments i donar compte de l’administració del patrimoni i 

de la gestió del pressupost. 
f) 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. 

g) Representar jurídicament i administrativament el Consorci podent 
conferir mandats per a l’exercici de l’esmentada representació. 



 
 
 

h) Facultar la delegació en els Vice-presidents de l’exercici de les 
atribucions compreses en els apartats precedents. 

i) Les que li delegui la Junta General o la Comissió Permanent en matèria 
de les seves respectives competències. 

j) L’adscripció del personal als diferents llocs de treball. 
 

3. En el cas d’absència, malaltia o impediment de qualsevol mena, del President, el 
substituirà un dels Vice-presidents, en el cas que existeixin. 
 
 
Article 12è. 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. 
 
Article 13è. 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. 
 
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. 
 
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres per 
a adoptar acords sobre les matèries següents: 
 

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. 
 
Article 14è. 1. 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. 
 
2. Per garantir el bon funcionament del Consorci els seus membres no podran retirar-se 
fins que existeixi acord vàlid de la Junta General, que aprovi la retirada de l’entitat 



 
 
 

consorciada, i aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de l’anualitat 
començada. 
 
3. La retirada del Consorci d’algun dels seus membres comportarà l’acceptació d’aquest 
perquè el Consorci li reintegri l’import de la seva quota de participació en un termini de 
quinze anys, i la seva renúncia a la percepció de qualsevol tipus d’interès durant aquest 
període. Aquesta quota de participació es valorarà segons el valor patrimonial net de la 
planta, terrenys, urbanització i instal·lacions en el moment de la separació. 
 
Article 15è. 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. 
 
Article 16è.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. 
 

2. L’acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació 
dels béns pertanyents al Consorci i que hagi de realitzar-se l’adjudicació 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. 
 

 
CAPÍTOL TERCER 

Règim econòmic-financer 
 
Article 17è. Per a la realització dels seus objectius el Consorci disposarà dels recursos 
següents: 

a) Productes del seu patrimoni. 
b) Rendiments d’explotació i serveis. 
c) Quotes d’usuaris no membres del Consorci. 
d) Subvencions, auxilis i donatius. 
e) Aportacions de les entitats integrades que s’estipula en els presents Estatuts. 
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 18è.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. 
 
2. La Diputació de Barcelona en tant que organisme no usuari, no realitzarà cap 
aportació en les despeses de manteniment, amortització, reposició, explotació o 
funcionament del Consorci. 
 
Article 19è. Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica no 
ordinària d’alguna de les entitats consorciades, requeriran la ratificació d’aquestes. 
 
Article 20è. 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. 
 
Article 21è. 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. 
 
 

CAPÍTOL QUART 
Règim jurídic 

 
Article 22è. Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre el règim jurídic 
es contenen a la legislació vigent i seran impugnades a la via administrativa i 
jurisdiccional. 
 
Article 23è. La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la 
normativa vigent en matèria de personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera.- La quota de participació de cada ens en la propietat de la planta, terrenys, obra 
d’urbanització i instal·lacions és la que seguidament es detalla: 

 
 



 
 
 

      Quotes     
Entitat      Participació(%)_ 
Diputació Prov. de Barcelona  26,1117    
Alella        1,3875        
Arenys de Mar      3,3786   
Arenys de Munt      1,1847    
Argentona       1,9241        
Cabrera       0,5948        
Cabrils        0,8293        
Caldes        0,5639        
Calella        3,8896      
Canet        2,1288        
Dosrius       0,8415               
El Masnou       4,1173      
Malgrat de Mar      4,1576      
Mataró      23,5973    
Órrius         0,0720           
Palafolls       0,9635        
Pineda de Mar       4,9946      
Premià de Dalt      1,4292        
Premià de Mar      5,5170      
S. Andreu de Llavaneres     1,4127        
S. Cebrià de Vallalta      0,2989    
S. Iscle de Vallalta      0,1450           
S. Pol de Mar       0,7137        
Santa Susanna       1,3434        
S. Vicenç de Montalt      0,7833        
Teià        0,5948    
Tordera       2,0008        
Vilassar de Dalt      1,7055        
Vilassar de Mar      3,3189      
 
Segona.- Les quantitats que resultin per aplicació del que es disposa al número 1 
anterior, es faran efectives per la Diputació i els Ajuntaments a l’Ajuntament de Mataró, 
que és l’ens gestor en principi, i aquest amb posterioritat, quan estigui constituït el 
Consorci, li cedirà els seus drets i obligacions. 
 

Disposició Addicional 
 
Als efectes previstos en els presents Estatuts, s’entendrà el valor patrimonial net el valor 
dels fons propis del Consorci un cop corregits mitjançant les actualitzacions legalment 
previstes de l’immobilitat de les amortitzacions, així com en el seu cas, pels ajustaments 
de plus-vàlues i minus-vàlues. 
 
 


