
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 13 DE DESEMBRE 
DE 2010 
 
ACTA NÚM.: 4/2010 
DATA:  13 de desembre de 2010                 
SESSIÓ:  Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 22.00 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 
CONSELLERS 
SR. GENIS AGULLANA I PALAU 
SR. LLUIS BELLERA I JUANMARTÍ 
SR. JOSEP M. DALMAU I GIL  
SR. JAUME ELIES I ELIES 
SR. ALEIX ENSEÑAT I DOLSET 
SRA. MA. TERESA MONTANUY I BARÓ 
SR. LLUÍS OLIVA I DÍAZ 
SR. ANTONI PALAU I CASAL 
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA 
SR. JULIÀ SALA I MONSÓ 
 



SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS I CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ I ALDOSA 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. FRANCESC BORRELL I GRAU 
SR. JOSEP DURANY I GALERA 
SR. JOAN JORDANA I BONETA 
SR. JAUME MONTANUY I BARÓ 
SR. JOSEP MA. PONT I BONET 
SR. ANTONI SAMSÓ I TOHÀ 
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 
EXTRAORDINÀRIA DE 22 DE NOVEMBRE DE 2010. EXP. 
396/2010. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària de l’Òrgan Plenari del dia 22 de 
novembre 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 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de l’Òrgan Plenari del 
dia 22 de novembre de 2010. 



SEGON.- APROVACIÓ DE LA 2A MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 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. Transferències de partides. 
3. Incorporació 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 
10 de desembre 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 i resta de legislació 
de règim local concordant. 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, així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 5 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 4 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: La interventora explica el contingut de l’acord. 
 
TERCER.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL DE 
SERVEIS SOCIALS DEL PALLARS JUSSÀ.  
 
Vist el protocol addicional de concreció per a l’any 2010 del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departement d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social, aprovat per Decret de Presidència 131/2010, de 30 d’agost. 
 
Atès que la fitxa núm. 23.1 preveu el Pla pilot per a potenciar la 
participació en serveis socials als ens locals 2010. 
 
Atès que l’aplicació del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans 
de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC 
núm. 5533 de 24-12-2009) comportarà la posada en marxa dels òrgans de 
participació ciutadana, així com els de coordinació, del sistema català de 
serveis socials, en el marc del desplegament de la Llei 21/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials. 
 
Vist el text del document de creació del Consell de Serveis Socials del 
Pallars Jussà (CSSPJ), que consta a l’expedient, redactat per l’equip tècnic 
de serveis socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
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 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 



PRIMER.- Aprovar el document de creació del Consell de Serveis Socials 
del Pallars Jussà (CSSPJ), que consta a l’expedient, redactat per l’equip de 
serveis socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Lluis Bellera explica el contingut de l’acord i 
fa un breu resum del document de creació del Consell de serveis socials del 
Pallars Jussà. 
El Sr. Dalmau pregunta si dins de l’òrgan plenari tindran dret a vot els 
membres de la comissió permanet. 
El Sr. Bellera li respon que si. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
El Sr. Pont aclareix que el Consell no substitueix les entitats que el formen 
i que aquestes continuaran existint. 
La Sra. Montanuy opina que està d’acord amb la creació del Consell 
perquè dona participació a la societat civil. També creu que no queda 
massa clar quins representants institucionals formaran la Comissió 
Permanent i pensa que aquest punt s’aclarirà quan es desenvolupi la 
creació del Consell. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre la majoria 
dels assistents. 
 
QUART.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE 
MONTELLÀ I MARTINET, L’AJUNTAMENT DE SORT, 
L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR, ELS CONSELLS 
COMARCALS DEL PALLARS SOBIRÀ I PALLARS JUSSÀ I LA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A LA CONSTITUCIÓ DEL 
CONSORCI “PIRINEUS, TERRITORI DE MEMÒRIA”. EXP. 
423/2010. 
 
Vist el text, del Protocol d’intencions entre la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Montellà i Martinet, l’Ajuntament de Sort, l’Ajuntament 
de la Pobla de Segur, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i la Universitat de Lleida per a la constitució 
del Consorci “Pirineus, Territori de Memòria”, que consta a l’expedient i 
es dóna íntegrament per reproduït. 



 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril 
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen 
la possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin 
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament 
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre 
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les 
administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre 
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS.  
 
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 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del Protocol d’intencions entre la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Montellà i Martinet, l’Ajuntament de Sort, 
l’Ajuntament de la Pobla de Segur, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Universitat de Lleida per a la 
constitució del Consorci “Pirineus, Territori de Memòria”, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
SEGON.-  Facultar el Sr. President per a la signatura del protocol. 
INTERVENCIONS: El Sr. Pont explica el contingut de l’acord i les 
reunions i actuacions prèvies a l’aprovació del protocol.  
El Sr. Dalmau pregunta si es podran incorporar els municipis o ens que hi 
tinguin interès. 



El Sr. Pont li respon que si, que és un protocol obert. 
El Sr. Elies informa que l’ajuntament de Llimiana ja s’ha incorporat. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
   
CINQUÈ.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE L’ACTUACIÓ 
“MUSEU DE CIÈNCIA I SOCIETAT” A L’EMPRESA LUNATUS. 
EXP. 432/09. 
 
Examinat l’expedient de contractació administrativa del subministrament 
de l’actuació: “Museu de Ciència i Societat de Tremp”, adjudicat a 
l’empresa LUNATUS SL, segons contracte signat el dia 20 d’abril de 
2010. 
 
Atès que segons, la clàusula 1.7 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, reguladora de la contractació, el termini de durada del 
contracte era de 6 mesos, a comptar des de la data de signatura. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària ha incomplert el termini d’execució del 
contracte, ja que aquest ha finalitzat el dia 20 d’octubre de 2010 i també ha 
incomplert tots els terminis parcials previstos i no ha iniciat l’actuació, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Atès que això ha comportat que Consell Comarcal del Pallars Jussà no ha 
pogut justificar les subvencions atorgades, per finançar aquesta actuació, 
dins dels terminis previstos en els acords de concessió d’aquestes 
subvencions. 
 
Vist l’informe de secretària que consta a l’expedient. 
Vist l’informe tècnic emès pel Sr. German Palacin Fornons, enginyer 
industrial, director de l’actuació, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb la clàusula 1.24 del Plec de clàusules administratives 
particulars, els articles 96 2c), 206 apartat d) i 275 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre de contractes del sector públic i l’article 14 del Decret 
Legislatiu 4 /2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refòs de la 



Llei d’organització comarcal de Catalunya i resta de legislació de règim 
local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 5 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 4 vots del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Iniciar l’expedient de resolució del contracte administratiu de 
subministrament de l’actuació: “Museu de Ciència i Societat de Tremp”, 
adjudicat a l’empresa LUNATUS SL, segons contracte signat el dia 20 
d’abril de 2010, motivat per l’incompliment del termini de durada del 
contracte, a l’empara dels articles 206 de la Llei 30/2007, LCSP  i 109 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que s’aprova el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
SEGON.- Concedir al contratista, conforme el que disposa l’article 
109.1a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RGLCAP), un 
termini d’ audiencia de 10 días naturals a comptar des del día següent a la 
recepció de la notificació d’aquesta resolució, per a que formuli les 
al.legacions que consideri pertinents, presentant els documents i 
justificants addients. 
TERCER.- Que la no presentació d’al·legacions dins el termini establert 
en l’apartat segon, s’interpretarà com la no oposició a la resolució del 
contracte. 
QUART.- Atès que la resolució de l’expedient comportarà la incautació de 
la finança dipositada i la possibilitat que es puguin exigir danys i 
perjudicis, concedir audiencia a la companyia asseguradora 
MILLENNIUM INSURNACE COMPANY, LTD i la companyia 
asseguradora AXA , en el termini assenyalat en el punt segon d’aquesta 
resolució. 
CINQUÈ.- Que de conformidad amb l’article 42.3 de la Llei 30/92, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà resoldrà i notificarà l’expedient en el 
termini de 3 mesos des de la data de l’acord d’iniciació. 
SISÈ.- Delegar indistintament al President del Consell i la Junta de Govern 
la tramitació i resolució d’aquest expedient. 



INTERVENCIONS: El Sr. Pont explica les actuacions prèvies a l’adopció 
d’aquest acord. 
També fa un resum dels tràmits que ha fet LUNATUS, SL per sol·licitar el 
concurs de creditors, el dia 30 de juliol de 2010, al Jutjat de lo mercantil de 
Madrid i actuacions posteriors. 
 
Al finalitzar el termini de 90 dies el Jutjat de lo mercantil de Madrid 
trasllada l’expedient al Jutjat de lo mercantil de Barcelona i actualment 
aquest expedient està pendent de resoldre, 
 
LUNATUS, SL va demanar al Consell una cessió del contracte a una altra 
empresa i el Consell li va denegar aquesta cesió perquè LUNATUS, SL no 
tenia aprovat el concurs de creditors i encara està en aquesta situació. 
 
Seguidament fa un breu resum de les actuacions fetes fins al moment de la 
resolució d’aquest contracte i es produeix un ampli canvi d’impressions 
entre tots els assistents. 
 
SISÈ.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL 
D’ALCALDES EN RELACIÓ AL PROJECTE “NUEVAS 
SUBESTACIONES A 400/220 KV DE MONZÓN E ISONA DE LAS 
LÍNIAS DE CONEXIÓN (HUESCA Y LLEIDA)”. EXP. 299/2010 
 
Vist l’acord adoptat pel Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà en la sessió 
extraordinària urgent del dia 6 d’agost de 2010, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Notificar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino-Dirección 
General de calidad y evaluación ambiental, u organismo competente, que este Consell 
d’Alcaldes del Pallars Jussà en relación al proyecto NUEVAS SUBESTACIONES A 
400/220 KV DE MONZÓN E ISONA DE LAS LÍNEAS DE CONEX IÓN (HUESCA Y 
LLEIDA)",  INSTA LA VÍA DE HECHO prevista en la Ley 29/1998 en relación a que en 
fechas recientes se ha constatado que en los términos municipales correspondientes, 
y ocupando fincas privadas y fincas de dominio público, se ha procedido y se está 
procediendo a la utilización del suelo mediante instalación de “estacas” y marcas, sin 
que se haya efectuado solicitud alguna a los Ayuntamientos o comunicación para la 
utlización del suelo, y el motivo del mismo, con absoluta infracción de la legislación 
urbanística vigente en Cataluña, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 
1/2005 de 26 de julio, Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se 



aprueba el Texto Refundido de la Ley estatal del Suelo, y Ley 54/1997 de 27 de 
noviembre del Sector Eléctrico y disposiciones que la desarrollan respecto a los 
proyectos de esta envergadura. 
 
Que tal actividad supone infracción del art. 140 de la C.E. y competencias atribuidas a 
los Ayuntamientos por el Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Llei municipal i de régimen local de Catalunya y Ley 
7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, en toda utilización del suelo tiene 
competencias directas o indirectas el Ayuntamiento y con absouta infracción de tal 
normativa, sin recibir información de clase alguna ni haber tenido contestación al 
escrito de 15 de diciembre de 2008, se está en el caso de haberse prescindido de 
forma absoluta del procedimiento legal, lo que conlleva que ese departamento ha 
incurrido en la denominada jurisdiccionalmente “VIA DE HECHO”. 
 

Por todo lo cual SE ACUERDA elevar el presente como REQUERIMIENTO a la 
Administración central en los términos siguientes: 
 

1º.- Se paralice de inmediato la actividad denunciada 
2º.- Se notifique a esta Administración local el objeto y fundamentos legales en 

que la Administración central ha llevado a cabo la actividad denunciada. 
3º.- Se proceda a retirar los elementos instalados en el suelo de inmediato. 
4º.- Se tenga por requerida la Administración central al incurrir en vía de hecho 

y que de no cesar en la actuación llevada a cabo de inmediato, de no producirse esta 
en el término de 10 días se interpondrá el correspondiente RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO con arreglo a las prescripciones del art. 46.3 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 
 
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 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
ÚNIC.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà 
referent al projecte “NUEVAS SUBESTACIONES A 400/220 KV DE 
MONZÓN E ISONA DE LAS LÍNEAS DE CONEXIÓN (HUESCA Y 
LLEIDA)"  que consta a la part expositiva d’aquest acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Castells explica el contingut de l’acord i les 
actuacions prèvies fetes al respecte. També resumeix el contingut de la 
reunió d’avui al mati amb tots els alcaldes de la comarca i l’assessor Sr. 



Gonzalo i informa que Red eléctrica (REE) ha demanat l’opinió del 
territori. 
El Sr. Dalmau opina que els alcaldes afectats haurien de tenir estudiada 
una possible alternativa. 
El Sr. Castells creu que finalment podrien ser la majoria dels municipis de 
la comarca afectats i que de moment n’hi ha 5 (Castell de Mur, Gavet de la 
Conca, Isona i Conca Dellà, Tremp i Llimiana). 
El Sr. Pont torna a remarcar que tots els ajuntaments han de donar la seva 
opinió, ja que en una possible modificació de la línia poden estar tots els 
ajuntaments afectats. 
El Sr. Castells informa que a partir dels contactes amb REE, aquesta 
empresa ha tingut un coneixement del territori. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre els assistents. 
El Sr. Pont també informa que el divendres proper s’ha convocat una 
reunió a Lleida entre REE, els ajuntaments de Castell de Mur, Gavet de la 
Conca, Isona i Conca Dellà, Tremp i Llimiana, el Consell Comarcal i un 
tècnic del Consell i de l’ajuntament de Tremp si així es considera oportú.  
 
SETÈ.- PROJECTE BÀSIC VAS B DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE 
TREMP. EXP. 379/2010. 
 
Vist el Decret de Presidència 216/2010, de 9 de desembre, en el qual 
s’aprova deixar sense efectes els acords de la Junta de Govern del dia 2 de 
novembre de 2010 referents a l’aprovació inicialment del “Projecte bàsic 
del vas B del dipòsit controlat de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà” i a 
la sol·licitud d’una subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per a 
l’execució del “Projecte bàsic del vas B del dipòsit controlat de Tremp, a la 
comarca del Pallars Jussà”. 
 
Atès que l’ajuntament de Tremp, municipi on s’instal·larà l’abocador, i 
l’Agència de Residus de Catalunya encara no han finalitzat les seves 
negociacions. 
 
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 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
ÚNIC.- Convalidar el Decret de Presidència 216/2010, de 9 de desembre, 
pel qual s’aprova deixar sense efectes els acords de la Junta de Govern del 
dia 2 de novembre de 2010 referents a l’aprovació inicialment del 
“Projecte bàsic del vas B del dipòsit controlat de Tremp, a la comarca del 
Pallars Jussà” i a la sol·licitud d’una subvenció a l’Agència de Residus de 
Catalunya per a l’execució del “Projecte bàsic del vas B del dipòsit 
controlat de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà”. 
INTERVENCIONS: El Sr. Pont informa del contingut de la reunió entre 
l’ajuntament de Tremp (Sr. Orrit), l’Agència de Residus de Catalunya (Sra. 
Català i Sr. Simó) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà (Sr. Pont). 
El Sr. Pont va plantejar la possibilitat de suspendre els acords presos. 
També va suggerir que l’adjudicació de l’obra la fés l’Agència de Residus i 
si obligatòriament ho ha de fer el Consell, aquest estaria d’acord amb que 
l’ajuntament de Tremp, mitjançant una comissió tècnica, participés en 
l’adjudicació. 
 
VUITÈ.- INFORMES,  PRECS I PREGUNTES. EXP.415/2010. 
 
El Sr. Pont informa dels assumptes següents: 

1. Aplicació de l’import de la reducció de les retribucions: l’import 
serà mínim ja que la majoria del personal està finançat per convenis i 
aquests reduiran el seu import. 

2. Reunió dijous a Lleida amb el servei territorial d’Educació: Es va 
demanar que el departament assumís l’import del dèficit. Va parlar 
amb el delegat i la cap de servei. Si no es produeix un canvi 
d’actitud el Consell Comarcal es veurà obligat a suprimir alguns dels 
serveis com altres Consells Comarcals. 

 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril que 
aprova el Text refòs de la Llei 8/87 municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 82.3 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual 



s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 13 membres presents, 
dels 19 que el componen, s’acorda aprovar la urgència i incorporar per 
aquest motiu els punts següents a la sessió:  
 
NOVÈ.- APROVAR LA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS 
DELS CÀRRECS ELECTES.  
 
El Sr. Pont llegeix la proposta que consta a l’expedient. 
 
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 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aplicar als càrrecs electes del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà una reducció de les retribucions globals incloses les despeses de 
representació segons els percentatges següents, amb efectes del mes 
desembre de 2010: 
 

Càrrec % reducció 
President  6 % 
Vicepresident  4 % 
Consellers 15 % 

 
SEGON.- La totalitat anual d’estalvi és de 20.570,42 €. 
INTERVENCIONS: La Sra. Montanuy pregunta en que es basa el càlcul 
del percentatge de reducció. 
El Sr. Pont informa que en el cas del president i vicepresident en base als 
barems previstos pel personal. En el cas dels consellers el percentatge s’ha 
basat en el consens. 



La Sra. Montanuy informa que aquesta reducció s’hagués pogut fer al mes 
de juny a l’igual que els treballadors. 
El Sr. Oliva creu que si s’hagués aplicat el Decret, l’estalvi hauria estat 
mínim ja que la majoria dels consellers cobren menys de l’import a partir 
del qual s’apliquen les reduccions. 
La Sra. Montanuy mostra la seva disconformitat en la manera, creu que 
inclús avui s’ha tingut que posar a l’ordre del dia com a punt urgent perquè 
acaba l’any i no s’havia acordat. 
El Sr. Pont li respon que els càlculs definitius no s’han consensuat fins el 
dia d’avui. 
 
DESÈ.- APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010. 
 
Atès que l’acord adoptat al punt 9è, aprovació de la reducció de les 
retribucions dels càrrecs electes, suposa una modificació de les bases 
d’execució del pressupost de l’exercici 2010. 
 
Vista la documentació que consta a l’expedient. 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció. 
 
Vistos els articles 143 i següents de la Llei d’hisendes locals 39/88, de 28 
de desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril; 
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, per unanimitat dels 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la primera modificació de les bases 
d’execució del pressupost de l’exercici 2010.  
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, 
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província 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’n, 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 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, 
 


