ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ DEL DIA 9 DE JULIOL DE 2011
ACTA NÚM.: 5/2011
DATA: 9 de juliol de 2011
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà
HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.30 hores
Assistents:
Partit de Convergència i Unió:
Sr. Joan Ubach Isanta
Sr. Joan Comenge Riba
Sr. Constantino Aranda i Farrero
Sr. Josep M. Pont Bonet
Sr. Joan Elies Claret
Sr. Julià Rosell i Oliva
Sr. Ramon Salse Férriz
Sra. Neus Burgués Coma
Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal:
Sr. Bonifaci Colomina Pujol (abandona la sessió en el 3r punt)
Sr. Francesc Borrell i Grau (abandona la sessió en el 3r punt)
Sr. Julià Sala i Monsó (abandona la sessió en el 3r punt)
Sr. Jaume Montanuy i Baró
Sr. Josep Durany Galera
Sr. Joan Jordana i Boneta
Sr. Andreu Isanta Eroles (abandona la sessió en el 3r punt)
Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal:
Sr. Lluis Bellera i Juanmartí
Sr. Josep Castells i Farré
Sra. Ma. Rosa Amorós Capdevila
SECRETÀRIA
Sra. Ma. Glòria Farrús i Canut

ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
Sr. Josep M. Dalmau i Gil
Existeix el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que
hi assisteixen 18 consellers electes, acomplint-se el previst als articles 46.2
c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98 c)
del text refós de la llei 8/87 Municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 90 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per RD 2568/86, de 28 de novembre i l’article 22 de la llei 6/87, de 4
d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya i resta de legislació de
règim local concordant.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL COMARCAL.
EXP. 258/2011.
Es procedeix a constituir el Consell Comarcal del Pallars Jussà i es declara
oberta la sessió.
En primer lloc es dóna compte als consellers electes del resultat de les
existències de saldos i de l’inventari de béns de la corporació mitjançant la
distribució del certificat acreditatiu de les existències i del resum de
(l’inventari de bens de 2009) a 8 de juliol de 2011.
- Existències de saldos:
Entitat
La Caixa
La Caixa
Caixa Catalunya
Caixa Catalunya
Caixa Penedés
Banc Santander Central
Ibercaja
Banc Sabadell Atllántico *

Saldo bancari
413.408,79
32.952,99
61.762,63
163.070,65
134.274,91
1.993,22
7.146,54
- 235.696,01

* El Consell Comarcal del Pallars Jussà té concertada una pòlissa de tresoreria amb el Banc
Sabadell Atlántico per import de 500.000,00 € amb venciment 31/12/2011

- Inventari: 8.351.660,51 €
Per Secretaria s’informa que seguint els terminis fitxats per l’article 22.1 de
la Llei 6/87 de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, es
procedeix a constituir el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
La Secretària informa que, per tal d’adquirir la plena condició dels seus
càrrecs, els consellers electes cal que prestin el jurament o promesa prescrit
al R.D. 707/79 de 5 d’abril, en relació a l’article 108.6 de la Llei Orgànica
5/85 de 19 de juny, de règim electoral general.
La Secretària informa que s’ha complert l’obligació que prescriu l’article
75.7 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i
el 163 del text refòs de la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim
Local de Catalunya que tots els Consellers electes han de formular
declaració de possibles causes d’incompatibilitat i activitats i dels béns
patrimonials de què disposen, segons models aprovats pel Ple del Consell
en sessió del dia 24 de juliol de 1991.
Acte seguit informa que de conformitat amb els articles 22 de la Llei 6/87,
de 4 d’abril, 195.2 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny de règim
electoral general, 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions Locals, es forma la Mesa d’Edat, integrada pels
consellers electes de més i menys edat, que d’acord amb les dades què
disposa, són els senyors Julian Rosell i Oliva, conseller electe de major
edat i president de la Mesa i Neus Burgués Coma, consellera electe de
menor edat.
La Secretària pren jurament als membres de la Mesa d’edat.
El Sr. Julian Rosell i Oliva, president de la Mesa, promet el seu càrrec.
La Sra. Neus Burgués Coma, vocal de la Mesa, promet el seu càrrec.
Constituïda la Mesa d’Edat pels esmentats consellers, juntament amb la
secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà, M. Glòria Farrús i Canut,
que també ho és de la Mesa, es lliuren les credencials dels consellers
electes a la Mesa d’Edat, que les examina.

Seguidament la Mesa pren jurament als consellers electes, des del seu escó,
nomenant-los individualment per grups polítics, PSC, CiU, i ERC
respectivament:
Els Srs. Josep Pont, Ramon Salse, Joan Comenge, Constante Aranda, Joan
Ubach, Julian Rosell, Neus Burgués, Bonifaci Colomina Josep Durany,
Joan Jordana, Andreu Isanta i Julià Sala manifesten de forma afirmativa
que prometen el seu càrrec.
Els Srs. Joan Elies i Jaume Montanuy manifesten de forma afirmativa que
juren el seu càrrec.
Els Srs. Francesc Borrell, Josep Castells, M. Rosa Amorós i Lluis Bellera
manifesten de forma afirmativa que prometen per imperatiu legal el seu
càrrec.
La Mesa declara constituït el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Seguidament el president de la Mesa, declara constituïda la nova
corporació i anuncia que a continuació es procedirà a l’elecció del
President del Consell.
SEGON.- ELECCIÓ DEL PRESIDENT.
El President de la Mesa d’edat pregunta si hi ha algun candidat.
Es presenta com a candidat el Sr. Joan Ubach i Isanta en nom de
Convergència i Unió (CiU).
També es presenta com a candidat el Sr. Francesc Borrell i Grau en nom
del partit dels Socialiestes de Catalunya (PSC-PM).
El Sr. Borrell demana la paraula i saluda a tots els assistents a la sessió. Es
transcriu seguidament el discurs del Sr. Borrell on demana el vot.
“Consellers, conselleres, benvolguts tots,
Avui, 9 de juliol, un cop constituït el nou Consell Comarcal, hem d’escollir en aquesta
sessió el que serà nou president d’aquest ens.

M’agradaria fer un breu repàs de la situació que ens ha dut avui aquí,
Després dels resultats de les eleccions municipals, van obtenir representació al Consell,
ERC-AM amb 3 consellers, CiU amb 8 i PSC - Progrés Municipal amb 8 consellers
més.
Amb l’objectiu clar de fer un Consell el més ampli i més fort possible, i fent-nos ressò
de diferents sensibilitats que ens arribaven de diferents sectors de la societat pallaresa, el
nostre grup va intentar arribar a una entesa amb els partits representats, per tal de fer
una proposta de màxims: sumar 8 + 8, sempre comptant amb el grup minoritari, ja que
créiem que aquesta era la proposta menys excloent.
Vam mantenir diferents converses amb els representants de CIU, opció preferent de
pacte pels motius que he comentat abans, i en la darrera reunió que vam tenir, i a
proposta del mateix grup de CIU, vam arribar a l’entesa que el representant de CIU
ostentaria 3 anys la presidència del Consell i 1 any recauria en el representant de PSCPM.
L’altre punt que havíem negociat era que el nou Gerent del Consell, sempre amb un
perfil tècnic, amb experiència i el més allunyat possible de qualsevol formació política,
l’escolliríem des de PSC-PM. S’havia proposat algun nom, però no havia de ser per
força el definitiu.
Òbviament, en aquestes converses es van tractar altres temes: es va fer un primer esbós
de l’organigrama, i es va apuntar diferents prioritats programàtiques pel que fa a Serveis
Socials, infraestructures, finançament, i serveis als ajuntaments, tant competències
directes del propi Consell com delegades pels mateixos Ajuntaments. Fins aquí la
reunió. L’acord l’havia de referendar l’assemblea de CiU al Pallars Jussà i sembla ser
que no va ser així, i la resposta ens va arribar uns dies després a través de la premsa: es
reeditava el pacte CiU – ERC –AM (8 anys fins avui a l’equip de Govern del Consell),
amb alguna sorpresa adjunta, pel que fa referència a l’estructura executiva de l’ens
comarcal.
Ara siguem realistes: la suma de 8+3 és majoria i el pacte és lícit, però no és el nostre, i
bona part de l’opinió pública no el veu amb bons ulls. Per respecte als votants, tant a
aquells que ho varen fer per les nostres candidatures, com per aquells que volien un
pacte diferent, pel conjunt dels nostres 42 regidors dels 98 del Pallars Jussà, pels 7
Ajuntaments dels 14, per les dos EMDs dels 4, avui presentem candidatura a presidir
el Consell Comarcal.
Som conscients que tot està dat i beneït però ens mou la il·lusió de fer realment
comarca, des de Bóixols fins a La Clua, des de Cabdella fins a Manyanet, des
d’Hortoneda fins a Cérvoles.... arreu del Pallars, per totes aquelles persones que creuen
en la pluralitat i que confien en nosaltres ja no tant com a polítics sinó com a ciutadans.
Hi ha una sèrie de principis que ens exigiríem si fóssim govern i que estem disposats a
exigir si som oposició:

La URGÈNCIA en l’abonament de les certificacions devengades del PUOSC
(Departament de Governació), que són finalistes i des de el Consell es deriven per
realitzar altres pagaments com a pràctica habitual, provocant una falta de tresoreria als
Ajuntaments, i el retard en el pagament a les petites empreses comarcals.
Tenir en compte i posar en valor el Consell d’Alcaldes (Òrgan Consultiu), no solament
en temes puntuals sinó en la planificació del PUOSC comarcal, Pla de Camins i tots
aquells temes que afecten al conjunt dels Ajuntaments.
Una definició clara i concisa dels serveis tècnics que es presten o que s’haurien d’oferir,
(convenis amb la Diputació i altres), quins?, Com? Quan? I Qui?.
Consensuar les actuacions al pròxim Pla Comarcal.
Apostar pel Medi Ambient i Energies renovables (Biomasa...).......
Mantenir i continuar la nostra oposició contundent a la MAT dins el nostre territori.
Resoldre el Problema enquistat i no resolt “Planta de tractament de Residus i basa
lixiviats”. (Nova construcció Abocador de Residus).
Recolzar l’aposta de modernització de regadiu a la Conca de Tremp, però també a
Aramunt i a Salàs.
Malauradament avui els serveis socials són un tema prioritari i s’haurien de reforçar,
amb eficiència i eficàcia, i afavorint sinèrgies amb altres entitats de caire social.
Realitzar una aposta clara, per potenciar el Turisme (Turisme Rural), amb un Pla
d’acció per al desenvolupament del turisme al Pallars Jussà, potenciant alhora la
producció agroalimentària, i el sector primari, amb una oferta turística combinada de
serveis turístics i de productes locals i amb una potent coordinació d’ esforços públics i
privats.
Si volem oferir un producte singular i diferenciat, i òbviament de qualitat, el turisme és
un sector estratègic de desenvolupament comarcal que requereix la creació d’un Pla
Estratègic i que no pot deixar de banda el nostre Patrimoni Cultural.
La promoció de la cultura i del patrimoni han estat bastant oblidats. Tenim uns museus
importants a la comarca que durant aquest darrers anys, han estat oblidats i
menystinguts per part de l’equip de govern del Consell Comarcal. S’ha de treballar per
la seva promoció i difusió i s’ha de dotar de més recursos els ajuntaments per tal de
recuperar i mantenir tradicions, que s’han anat perdent o estan a punt de fer-ho.

Una observació: què en farem de l’antic CITA i del Museu de Ciències Naturals?, Els
fons FEDER i els de l’Agència de Residus, destinats a finançar la Museïtzació, on
aniran a parar? ....
Ja per acabar i conscient de deixar-me moltes més propostes al tinter permeteu-me de
fer una darrera reflexió.
El Consell és una entitat supramunicipal que ha de vetllar pel benestar de tots els
Pallaresos. Malauradament, estem vivint un moment socioeconòmic complicat i la tasca
que encetem avui no serà fàcil.
Fins ara l’opinió pública mostrava una total indiferència per la feina que realitzem els
polítics, però en aquest moment de crisi estem tots a l’ull de l’ huracà i els nostres
conciutadans es qüestionen moltes coses que crec hem de recollir:
- La validesa, la utilitat i la legitimació dels Consells. Per a què serveixen
realment?- Es pregunta la gent.
- L’honestedat dels que avui som aquí per treballar per la Comarca. O no! Tots
mirem els nostres municipis en particular abans que el bé conjunt del Pallars
Jussà.
- Els interessos que ens mouen, i l’esforç i dedicació que estem disposats a posar
per millorar les coses.
Crec que és en els moments difícils on hem de fer bandera de virtuts que, sincerament,
poca gent creu que puguem tenir: la valentia, l’honestedat, el treball i l’esforç. Oblidemnos de personalismes absurds i d’interessos particulars o de partit . Si som avui aquí ha
de ser per veure i treballar pel conjunt i no per manipular les estructures en pro
d’interessos més o menys legítims. Aixequem el cap ben alt i siguem exemple, no riota i
menyspreu. Això és el que esperaven aquells ciutadans que ens van votar, i crec que no
els podem tornar a defraudar.
Només em resta, com a conseller del PSC-PM , demanar-vos el vot per presidir el
Consell Comarcal del Pallars Jussà aquesta pròxima legislatura que avui encetem
Gràcies per la vostra atenció, bon dia i bona sort.”

El president de la taula anuncia que la votació es farà a mà alçada.
Comença la votació individual de tots els consellers presents a la sessió.
El resultat de la votació és el següent:
Vots a favor del Sr. Ubach: 11 (dels grups CiU i ERC)
Vots a favor del Sr. Borrell: 7 (del gup PSC-PM)

Atès que el Sr. Ubach obté 11 vots, majoria absoluta en la primera votació,
es proclama president del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
El Sr. Ubach promet el seu càrrec, el president de la Mesa li dona possessió
d’aquest. Cedeix el lloc al nou president i li desitja sort i encers en la seva
tasca.
El Sr. Ubach dona la paraula al Sr. Lluis Bellera, portaveu d’ERC.
El Sr. Bellera inicia el seu discurs felicitant al Sr. Ubach i a la resta de
consellers comarcals. Fa palès que el Sr. Borrell ha presentat una bona
proposta de govern però que ERC també la té. Considera que d’alguns dels
temes que ha parlat el sr. Borrell, ERC no en té coneixement.
Atès que el resultat de les eleccions ha comportat la composició del Consell
Comarcal amb 8 consellers de CiU, 8 del PSC-PM i 3 d’ERC. ERC s’ha
convertit en una clau que no ha de ser clau de discordia. L’apropament
polític dels grups comarcals de CiU i d’ERC s’ha acoblat i complementat,
els dos grups han dialogat i han arribat a un consens per la governabilitat
del Consell Comarcal i en els grans temes de la comarca.
Informa que ja hi havia una experiència similar en l’anterior legislatura i
que es continuarà lluitant pel benefici de la comarca.
Creu que el Consell Comarcal és un ens de trobada d’alcades i de regidors i
que ràpidament es posaran en marxa els mecanismes per resoldre els
problemes que pugui tenir el Pallars Jussà, els ajuntaments i els ciutadans.
Està convençut que se sabran gestionar els recursos necessaris per millorar
la qualitat de vida dels habitants del Pallars Jussà i que des del Consell
Comarcal s’ajudarà als petits municipis.
Vol fer palès que des del respecte a l’anterior corporació s’han de millorar
molts aspectes:
- gestió de residus i abocador.
- Pla de camins.
- Promoció turística, etc.

I altres temes que sortiran en el dia a dia, seran prioritaris i s’hauran
d’afrontar.
Opina que en la solució dels problemes. Caldrà que hi siguin tots els grups.
En un altre ordre de coses fa referència a que cal potenciar el Consell
d’Alcaldes.
Creu també que el Consell Comarcal ha de tenir la màxima presència a tots
els actes que s’organitzin dins i fora de la comarca. Finalitza la seva
exposició felicitant el Sr. Ubach i desitjant-li sort i encert.
Seguidament pren la paraula el Sr. Ubach. En primer lloc agraeix
l’assistència a l’acte de tots els presents. Fa palès que no entrarà a
respondre punt per punt a les preguntes del Sr Borrell si bé les estudiarà i
anirà responen en posteriors trobades.
Creu que els pactes electorals són lícits i que a la comarca tenim bastants
exemples. Tot seguit es transcriu el discurs del Sr. Ubach.
“Primerament agrair a tothom la presència avui a aquest acte -Ple extraordinari de
constitució del Consell Comarcal- . Jo soc totalment un debutant en aquest “terreny” del
Consell, però estic convençut que, com en tots els llocs on he estat implicat, aportaré
capacitat de treball, rigor, dedicació, criteri i decissió. Després les coses surten millor o
pitjor, però que no sigui per no afrontar-les.
Tot i fent reconeixement de la bona feina realitzada pel president Sr. Xavier Pont i
equip, també és cert que haurem de continuar milloratn amb diferent temes:
- Gestió de residus: el seu reciclatge i la recollida d’escombraries.
- Avançar en el Pla de camins de la comarca.
- Resoldre el problema de l’abocador, serà una altra necessitat i preferència.
- Promoció turística com increment de font de riquesa.
- I altres temes del dia a dia que heurem d’afrontar, són uns pocs exemples de
prioritats existents.
Haurem de fer tot el possible per aconseguir un Consell més gestor, un punt de
referència dels municipis del Pallars Jussà. Moltes vegades caldrà que hi siguem tots.
Ha de ser el Consell de tots.
Mantenir i potenciar el Consell d’Alcaldes tenint en compte la seva opinió i la seva
experiència de govern.

Obrir el Consell amb la màxima presència exterior als diferents actes, fires i demés
actuacions. Són petits exemples de tasques a millorar i ja realitzades per l’anterior equip
de govern.
Finalment em resta agrair als executius local i comarcal de CDC i Unió, la confiança
demostrada a la meva persona per ocupar aquest càrrec en aquest Consell Comarcal.
També i novament agrair la vostra presència i desitjar-vos passeu un bon dia.”

TERCER .- NOMENAMENT DEL GERENT. EXP. 324/2011
Abandonen la sessió els Srs. Colomina, Borrell, Sala i Isanta.
Atès que pel bon funcionament del Consell Comarcal és necessaria la
figura del gerent.
Atès que s’ha considerat que la persona més adequada per desenvolupar
aquest càrrec és el Sr. Josep M. Ardanuy i Tarrat, enginyer tècnic en
topografia, i coneixedor de l’administració local en tant que ha ocupat
durant 12 anys càrrecs de responsabilitat a l’ajuntament de Tremp i durant
4 anys en aquest Consell i coneix també administracions superiors com la
Generalitat de Catalunya on ha exercit durant 4 anys en l’àmbit pirinenc.
Atès que consultat el Sr. Ardanuy ha prestat la seva conformitat per al
desenvolupament del càrrec de gerent d’aquest Consell, amb les
retribucions que consten en el pressupost per l’exercici 2011.
De conformitat amb el que preveu l’article 10 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament dels personal al servei de les
entitats locals.
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 3 membres presents del grup comarcal del PSC (srs.
Durany, Jordana i Montanuy)
PRIMER.- Nomenar el Sr. Josep M. Ardanuy i Tarrat, gerent del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, que s’incorporarà per decret de presidència
finalitzats els tràmits adients.

SEGON.- Publicar el contingut d’aquest acord al BOP i DOGC, amb la
indicació de les retribucions corresponents.
TERCER.- Facultar el Sr. President per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach anuncia que es procedirà a la votació
del Sr. Ardanuy com a gerent del Consell Comarcal, persona que ell
proposa.
El Sr. Colomina considera inadmissible que es nomeni gerent en aquest ple
i anuncia que el grup PSC-PM abandonarà la sala de plens.
Creu que la figura del gerent no s’ha consensuat i diu que s’hauria d’haver
convocat un ple extraordinari per tractar aquest tema.
El Sr. Ubach li respon que es votarà la gerència del Consell com
inicialment s’havia previst.
Abandonen la sala de plens els Srs. Colomina, Borrell, Sala i Isanta.
El Sr. Montanuy pregunta si el Sr. Ardanuy ha assistit al ple ja com a
gerent.
Per secretaria se li repon que hi ha assistit particularment i no com a gerent,
ja que era la persona nomenada pel president del consell per aquest càrrec i
havia de prestar la seva conformitat. També s’informa que des del mes de
juny el consell comarcal no tenia gerent i és molt necessari aquest òrgan pel
bon funcionament del Consell.
El Sr. Ubach dóna per acabada la sessió i agraeix l’assistència de tots.
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,

