ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 22 DE
NOVEMBRE DE 2010
ACTA NÚM.: 3/2010
DATA: 22 de novembre de 2010
SESSIÓ: Extraordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 19.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.00 hores
En 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 mí,
la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. XAVIER PONT I JORDANA
VICEPRESIDENT 1r
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO (s’incorpora al 3r punt)
CONSELLERS
SR. LLUIS BELLERA I JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL I GRAU
SR. JOSEP M. DALMAU I GIL
SR. JAUME ELIES I ELIES
SR. JOAN JORDANA I BONETA
SR. LLUÍS OLIVA I DÍAZ
SR. ANTONI PALAU I CASAL
SR. JOSEP MA. PONT I BONET
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA
SR. ANTONI SAMSÓ I TOHÀ

SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS I CANUT
INTERVENTORA:
SRA. M. TERESA RUCHÉ I ALDOSA
També assisteix la Sra. Noemí Nus.
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. GENIS AGULLANA I PALAU
SR. JOSEP DURANY I GALERA
SR. ALEIX ENSEÑAT I DOLSET
SR. JAUME MONTANUY I BARÓ
SRA. MA. TERESA MONTANUY I BARÓ
SR. JULIÀ SALA I MONSÓ
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH. Gerent
Pel Sr. 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE 7 DE JUNY DE 2010. EXP. 218/2010.
Vista l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari celebrada el dia 7 de
juny de 2010, que s’ha tramés 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 12 membres presents, dels
19 que el componen:

ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari celebrada
el dia 7 de juny de 2010.
SEGON.- CONEIXEMENT DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 17 DE MAIG DE
2010, EXP. 198/2010. DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE
JULIOL DE 2010, EXP. 265/2010. DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA D’11 D’AGOST DE 2010, EXP. 297/2010 I DE
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 23 DE SETEMBRE DE 2010,
EXP.314/2010. CONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ DELS
DECRETS DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA. EXP. 276/2010,
277/2010, 315/2010 I 316/2010 .
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 17 de maig
de 2010, de la sessió ordinària de 19 de juliol de 2010, de la sessió
extraordinària d’ 11 d’agost de 2010 i de la sessió extraordinària de 23 de
setembre de 2010.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 51/2010 al 101/2010, que consten a l’expedient 276/2010 i es donen
íntegrament per reproduïts.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
80/2009 i del 16/2010 al 32/2010, que consten a l’expedient 277/2010 i es
donen íntegrament per reproduïts.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 26/2010 al 29/2010 i del 103/2010 al 134/2010, que consten a
l’expedient 315/2010 i es donen íntegrament per reproduïts.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
33/2010 al 50/2010, que consten a l’expedient 316/2010 i es donen
íntegrament per reproduïts.

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 12 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de
la sessió ordinària de 17 de maig de 2010, de la sessió ordinària de 19 de
juliol de 2010, de la sessió extraordinària d’ 11 d’agost de 2010 i de la
sessió extraordinària de 23 de setembre de 2010.
SEGON.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Xavier Pont i Jordana, número: 57/2010 aprovant el
conveni de col·laboració entre el Consorci Centre de Desenvolupament
Rural Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la
regulació de la despesa d’assistència tècnica per a l’aplicació de la
metodologia LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural
2007-2013. 85/2010 aprovant l’aplicació a les retribucions del personal
funcionari, laboral i eventual del Consell Comarcal del Pallars Jussà, les
reduccions resultants del Reial decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, amb
efectes d’1 de juny de 2010 i fins el 31 de desembre de 2010 a excepció de
la paga extraordinària del mes de juny i la modificació de les fitxes
retributives del personal. 88/2010 autoritzant la compatibilitat de treball a
la Sra. Marga Madrigal Bonilla per exercir tasques com a treballadora
social a la Fundació Verge de Ribera de la Pobla de Segur. 91/2010
aprovant la declaració de bé cultural d’interès local dels immobles
següents: Església de la Presentació de Cadolla. Església de la Nativitat de
Laren. Església de Sant Sebastià de Lluçà. 95/2010 d’adhesió al projecte
innovador “Nous senders: un camí conjunt cap a l’ocupació a l’Alt Pirineu
i Aran”. 100/2010 autoritzant la compatibilitat de treball a la Sra. Raquel
Llovet Camacho per exercir tasques en una empresa privada.
TERCER.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets del President
del Consell Comarcal, Sr. Xavier Pont Jordana, que consten a l’expedient
276/2010 i es donen íntegrament per reproduïts.

QUART.- Convalidar els Decrets de la Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, número: 80/2009
aprovant les factures incloses en la relació núm. 12/2009 i el seu pagament.
21/2010 aprovant la cessió de crèdit de la fra. 216 de 28 de febrer de 2010
de l’empresa Clara Farrero Solsona a favor de Caixa d’estalvis i Pensions
de Barcelona. 22/2010 aprovant les factures incloses en la relació núm.
1/2010 i el seu pagament. 23/2010 aprovant les factures incloses en la
relació núm. 2/2010 i el seu pagament. 25/2010 aprovant les factures
incloses en la relació núm. 3/2010 i el seu pagament. 28/2010 nomenant el
Sr. Salvador Martínez. Arquitecte, director tècnic i el Sr. Benjamí
Puigarnau, coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra
“Construcció d’una deixalleria bàsica a Isona”. I el Sr. Salvador Martínez.
Arquitecte, director tècnic i coordinador de seguretat i salut de l’obra
“Centre d’Acollida Turística al Pallars Jussà. Fase II”. 30/2010 aprovant la
cessió de crèdit de la fra. núm. 308 de data 31 de març de 2010 de
l’empresa Clara Farrero Solsona a favor de Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona. 32/2010 aprovant les factures incloses en la relació núm.
4/2010 i el seu pagament.
CINQUÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets de la Gerent del
Consell Comarcal, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, que consten a
l’expedient 277/2010 i es donen íntegrament per reproduïts.
SISÈ.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Xavier Pont i Jordana, número: 26/2010 aprovant
l’addenda al conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la delegació de
competències quant a la gestió del servei de transport escolar , servei de
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament pel curs 20092010. 28/2010 aprovant el conveni de col·laboració i encàrrec de gestió
entre l’administració de la Generalitat mitjançant ADIGSA i la Secretaria
d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la
gestió del Programa de Mediació per al lloguer social a la comarca.
29/2010 aprovant el conveni de col·laboració entre del Departament de
Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal relatiu a l’oficina
d’habitatge de la comarca del Pallars Jussà. 127/2010 aprovant el conveni
de col·laboració entre SIGFITO AGROENVASES, SL i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà. 131/2010 aprovant el protocol addicional de

concreció per al 2010 del Contracte Programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i
Ciutadania i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
SETÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets del President del
Consell Comarcal, Sr. Xavier Pont Jordana, que consten a l’expedient
315/2010 i es donen íntegrament per reproduïts.
VUITÈ.- Convalidar els Decrets de la Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, número: 40/2010
aprovant les factures incloses en la relació núm. 5/2010 i el seu pagament.
43/2010 aprovant el pagament als usuaris del servei de transport adaptat.
44/2010 aprovant el preu públic dels terminals de teleassistència bàsica i
normal. 47/2010 aprovant les factures incloses en la relació núm. 6/2010 i
el seu pagament.
NOVÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets de la Gerent del
Consell Comarcal, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, que consten a
l’expedient 316/2010 i es donen íntegrament per reproduïts.
TERCER.APROVACIÓ
DE
LA
MODIFICACIÓ
DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
PER L’EXERCICI 2011.
S’incorpora el Sr. Aranda.
Atès que és necessària l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l'any 2011.
Atès que l'ordenança va ésser aprovada pel Ple del dia 24 d'octubre de
1989, i modificada en acords posteriors i publicada íntegrament en el BOP,
de 31 de desembre de 1998.
Vist el text de la darrera modificació de l'ordenança fiscal esmentada, que
consta a l’expedient.
Vist l'estudi econòmic corresponent a les despeses del servei de recollida i
tractament de residus sòlids urbans de l'any 2010.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció.

Atès que aquest acord s’ha informat a l’Àrea informativa de Suport als
Municipis i a la de Promoció i Ciutadania de 15 de novembre de 2010.
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; l’article 47 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l'article 114.1 del Text refòs
de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 15,
16 i 17 (4) del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i resta de legislació de règim local
concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, amb els vots favorables
dels 13 membres presents, dels 19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l'exercici
2011, tal com consta a l'expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord al tauler d'edictes del Consell
Comarcal del Pallars Jussà durant trenta dies comptats des del següent al de
la publicació del corresponent anunci al BOP i també en un diari de gran
difusió de la província. En aquest termini, els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se'n produït cap, restarà
definitivament aprovat l'acord adoptat.
TERCER.- En cas de no produir-se reclamacions, es publicarà al BOP
l'acord elevat a definitiu.
QUART.- APROVACIÓ DE LA 1a MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010. EXP. 398/2010.
Les estrictes limitacions existents sobre els crèdits pressupostaris fan
necessària una modificació parcial del Pressupost, del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, per l’exercici de 2010.
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són:
1. Habilitació de partides per major ingrès.
2. Aplicació de romanent de tresoreria.

Atès que aquesta proposta ha estat informada a les Àrees Informatives de
Suport als Muncipis i Promoció i Ciutadania, reunides conjuntament el dia
15 de novembre de 2010.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció.
Vist l’article 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 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, amb els vots a favor dels 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del PSC
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la segona modificació de
crèdits del Pressupost de l’exercici 2010. tal com consta a l’expedient.
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils,
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Provincia i al
Tauler d'Edictes 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, 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. Dalmau informa al Ple de l’abstenció del seu
grup, atès que no ha participat en l’elaboració de la modificació.
CINQUÈ.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS I DE
L’INVENTARI DE BENS DE L’EXERCICI 2009.
A) Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consell Comarcal de
l’exercici de 2009, tramitat i examinat acuradament.

Atès que en data 19 de novembre de 2010 la Comissió Especial de
Comptes va informar favorablement el Compte General del Consell
Comarcal del Pallars Jussà de l’exercici de 2009, i considerà que han
quedat degudament justificats els manaments de pagament i d’ingrés, les
alteracions patrimonials i els comptes presentats. Aquest acord s’exposarà
al públic en el BOP de Lleida.
De conformitat amb l’article 209 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els
informes del secretari i de l’interventor. 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, amb els vots a favor dels 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del PSC
PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals del Pressupost de l’exercici de
2009 del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb la redacció i
documentació que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el Sr. President del Consell Comarcal del Pallars Jussà
perquè realitzi els tràmits que calguin per donar compliment al present
acord, i especialment per posar l’expedient i la documentació
complementària a disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i
del Tribunal de Comptes.
TERCER.- Condicionar aquesta aprovació a l’exposició al públic de
l’expedient al Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler d'Edictes de la
Corporació. Si no es presenten al·legacions, l'expedient quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.
B) Vist l’inventari de béns de l’exercici de 2009.
Vist l’article 86, del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local i els articles 17.1, 32(1) i 34 del Reial Decret 1372/86, de 13 de juny,
que aprova el “Reglamento de bienes de las entidades locales”; l’article

206 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
i els articles 100 i ss. Del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. 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, amb els vots a favor dels 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del PSC
PRIMER.- Aprovar l’inventari de béns del Consell Comarcal del Pallars
Jussà rectificat en data 31 de desembre de 2009, amb la redacció que
consta a l’expedient.
SEGON.- Trametre al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya una còpia dels expedients de
l’inventari de béns aprovat per la Corporació.
INTERVENCIONS: Els Srs. Dalmau i Borrell sol·liciten que l’inventari
de bens s’hauria d’incloure en un punt independent de l’ordre del dia de
l’aprovació dels comptes generals.
SISÈ.- INFORME DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ (MAT).
El Sr. Castells informa de la reunió amb el director general d’Energia i
Mines, Sr. Agustí Maure i representants de l’empresa REE, el delegat del
Govern a l’Alt Pirineu, el delegat de Medi Ambient i els alcaldes de la
comarca afectats per la MAT.
La reunió es va desconvocar per la Direcció General d’Energia i Mines i
encara no s’ha trobat una nova data. Aquest punt es va posar a l’ordre del
dia per explicar al Ple les conclusions de la reunió esmentada, cosa que
evidentment no es podrà fer.
El Sr. Xavier Pont també fa palès de les actuacions fetes fins al moment.

El Sr. Castells informa que la proposta del Consell va ser que assisteixin a
la reunió tots els alcaldes i no solament els alcaldes afectats, si bé des de la
Direcció general d’Energia i Mines es va insistir en què en una reunió
inicial nomès hi assisteixin els alcaldes afectats.
SETÈ.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. EXP. 397/2010.
El Sr. Pont informa:
Del Pla de seguretat i salut pels ajuntaments mitjançant l’ACM: El Consell
Comarcal ha demanat un pressupost per elaborar-lo conjuntament els
ajuntaments que no el tenen.
Del Pla de camins quadriennal al Pallars Jussà: No hi ha garanties que el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques l’aprovi.
S’enviarà als ajuntaments els escrits de l’obra “Pla d’arranjament de
camins al Pallars Jussà. Fase XX”.
De la reunió amb representants de l’ARC, el dia 11 de novembre de 2010:
Hi van assistir el Sr. Xavier Pont, president del Consell Comarcal; la Sra.
Genoveva Català, gerent de l’ARC; el Sr. Simó de l’ARC i el Sr. Víctor
Orrit, alcalde de Tremp. Atès que aquest va manifestar el desacord de
l’ajuntament de Tremp en l’ampliació del vas B del dipòsit controlat de
Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, es va acordar paralitzar les
actuacions fins el dia 28 de novembre, data que l’Agència de Residus
presentarà les seves propostes.
El Sr. Pont va proposar que si el problema era que el Consell Comarcal
adjudiquès l’obra, aquesta la podria adjudicar l’Agència de Residus i no el
Consell. També va proposar que si l’administració licitadora fos el
Consell, l’ajuntament podia formar part del Comité de seguiment.
El Sr. Dalmau dona les gràcies pel canvi d’hora del Ple, la qual cosa ha
permès l’assistència dels membres del grup comarcal del PSC.

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,
Vistiplau
El President,

