ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2011
ACTA NÚM.: 2/2011
DATA: 4 d’abril de 2011
SESSIÓ: Ordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 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. LLUIS BELLERA I JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL I GRAU
SR. JOSEP M. DALMAU I GIL
SR. JAUME ELIES I ELIES
SR. LLUÍS OLIVA I DÍAZ
SR. ANTONI PALAU I CASAL
SR. JOSEP MA. PONT I BONET
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA
GERENT
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS I CANUT

INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ I ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. GENIS AGULLANA I PALAU
SR. JOSEP DURANY I GALERA
SR. ALEIX ENSEÑAT I DOLSET
SR. JOAN JORDANA I BONETA
SR. JAUME MONTANUY I BARÓ
SRA. MA. TERESA MONTANUY I BARÓ
SR. JULIÀ SALA I MONSÓ
SR. ANTONI SAMSÓ I TOHÀ
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 febrer de
2011. Exp. 34/2011.
Vista l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari celebrada el dia 7 de
febrer de 2011, 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 11 membres presents, dels
19 que el componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari celebrada
el dia 7 de febrer de 2011.

SEGON.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de la sessió
ordinària del dia 7 de febrer de 2011. Exp. 37/2011. Coneixement i
convalidació dels decrets de Presidència. Exp. 40/2011.
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària del dia 7 de febrer
de 2011.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, números:
102/2010, del 135/2010 al 162/2010, del 164/2010 al 215/2010 i del
217/2010 al 245/2010 que consten a l’expedient 40/2011 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 11 membres presents dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acta de la Junta de Govern de la
sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2011.
SEGON.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Xavier Pont i Jordana, número: 140/2010 aprovant les
factures de la relació núm. 7/2010 i el seu pagament. 146/2010 aprovant el
Pla d’execució anual “Treball a les 7 comarques” Pallars Jussà i la
sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 148/2010
aprovant la fitxa “Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)” per
l’anualitat 2010. 159/2010 desestimant el recurs de reposició presentat per
la Societat Estatal Correos y Telegrafos, SA. 165/2010 aprovant la cessió
de crèdit de la certificació 1a i última de l’obra PG-2009/1224 a favor de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 170/2010 aprovant el conveni entre el
Departament d’Educació -IES Tremp- i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà per la formació pràctica en centres de treball dels alumens Corts i
Figueroa. 174/2010 autoritzant la compatibilitat de treball a la Sra. Cristina
Vidal Isanta per exercir tasques de treballadora social a l’ICS. 176/2010
aprovant les factures de la relació 8/2010 i el seu pagament. 195/2010

aprovant l’apartat 6è del Cotracte Programa 2009-2010 per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis d’informació
i atenció a les dones. 201/2010 nomenant el Sr. Antonio Flores, enginyer
tècnic industrial, coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra
“Instal·lació d’enllumenat exterior al Castell de Llordà”. 202/2010
aprovant la compatibilitat de treball de la Sra. Rosa M. Fumàs per exercir
una col·laboració professional a la residència Ntra. Sra. de Ribera de la
Pobla de Segur. 203/2010 aprovant les factures de la relació núm. 9/2010 i
el seu pagament. 208/2010 aprovant el conveni de col·laboració entre el
Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà. 210/2010 aprovant el nomenament del Sr. Joaquim Jose
Obiols, arquitecte tècnic, coordinador en matèria de seguretat i salut de
l’obra “Nova pavimentació i serveis a la plaça de l’Esglèsia d’Espui”.
213/2010 aprovant la cessió de crèdit de la certificació 1a i última de les
obres: Reforç del ferm existent de Vilamolat a Guàrdia a Castell de Mur,
Camí dels Masos de Llimiana a Llimiana i Camí de Puigcerver a Senterada
a favor de Banco Sabadell, SA. 214/2010 aprovant l’addenda de
regularització econòmica al conveni entre el Departament d’Educació i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà per al curs 2009-2010. 215/2010
aprovant l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà per al primer semestre de 2011, relatiu a l’oficina d’habitatge
de la comarca. 218/2010 aprovant les factures incloses en la relació núm.
10/2010 i el seu pagament. 220/2010 aprovant el conveni de col·laboració
entre l’ICASS del Departament d’Acció Social i Ciutadania, els Consells
Comarcals de l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà, la
coordinadora de serveis d’atenció domiciliaria del tercer sector i
l’Associació per a la integració i salut de les persones grans amb
dependència. 222/2010 aprovant el conveni entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i el Consorci AOC per a la prestació del servei de factura
electrònica E.FACT. 227/2010 concertant una operació de crèdit en la
modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb el Banco de Sabadell,
SA, per import de 500.000,00 €. 241/2010 aprovant l’adhesió del Consell
Comarcal del Pallars Jussà al conveni marc de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes
integrats de gestió (SIG) de residus de piles i d’acumuladors. 244/2010

declarant prorrogat el pressupost de l’exercici 2010 fins a l’aprovació
definitiva del pressupost de l’exercici 2011.
TERCER.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets del President
del Consell Comarcal, Sr. Xavier Pont Jordana, que consten a l’expedient
40/2011 i es donen íntegrament per reproduïts.
INTERVENCIONS: El Sr. Dalmau pregunta sobre el contingut del decret
146/2010 d’aprovació del pla “Treball a les 7 comarques”.
El Sr. Pont li informa que al proper consell d’alcaldes explicarà el
contingut del Pla.
El Sr. Dalmau considera que l’import anual del Pla es prou important per
informar a tots els ajuntaments de la comarca abans de la seva aprovació.
El Sr. Borrell sol·licita que s’expliqui la constitució de la societat de
foment i altres assumptes relacionats amb aquesta.
El Sr. Pont informa que el dilluns dia 11 és reuneix el consell Assessor del
Consell d’Alcaldes que fixarà l’ordre del dia del Consell i inclourà aquest
punt.
TERCER.- Aprovació del pressupost, la plantilla orgànica i relació de
llocs de treball i el catàleg de personal del Consell Comarcal del
Pallars Jussà per l’exercici 2011. Exp. 12/2011.
Vist l’expedient del pressupost per a l’exercici de 2011, al qual són
incorporats: la memòria de Presidència, les bases d’execució i els informes
de Secretaria i Intervenció.
Vist l’expedient de la plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball
que també s’incorpora a l’expedient del pressupost i que s’aprova en el
mateix acte.
Atès que ha estat informat a l’Àrea Informativa de Suport als Municipis i a
l’Àrea Informativa de Promoció i Ciutadania reunides conjuntament el dia
28 de març de 2010 i de conformitat amb els informes de Secretaria i
d’Intervenció.

Vist el document de catalogació de llocs de treball del personal del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament
per reproduït.
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, amb els vots a favor dels 6 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 2 membres del PSC.
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost per a l’exercici
de 2011, un resum del qual és el següent:
I.

INGRESSOS
Capítols
A. OPERACIONS CORRENTS
1
2
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS

PRESSUPOST ENTITAT
Euros

1.501.660,18
4.448.699,56
5.000,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS
II.

DESPESES
Capítols

5.931.597,71

11.886.957,45
PRESSUPOST ENTITAT
Euros

A. OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS
3 DESPESES FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5

2.088.500,00
2.674.463,28
30.000,00
1.111.367,98

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

3.971.626,19
2.000.000,00
11.000,00
11.886.957,45

SEGON.- Aprovar el document de catalogació de llocs de treball del
personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà per l’exercici 2011, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
TERCER.- Determinar que aquesta aprovació suposa l’aprovació de les
bases d’execució del pressupost i de la plantilla orgànica.
QUART.-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.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
SISÈ.- 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: La interventora fa un resum del pressupost a nivell
de capítols.
El Sr. Dalmau portaveu del grup comarcal del PSC informa que els
membres del seu grup s’abstindran perquè no s’ha consensuat amb tots els
grups el contingut del pressupost ni se n’ha informat al consell d’alcaldes.
El Sr. Pont aclareix que és va informar del pressupost a les dos àrees de
treball del Consell i a la Comissió del comptes on hi estan representats tots
els grups.

El Sr. Borrell opina que aquests informes es van fer la setmana passada i
que en el termini d’una setmana que ha transcorregut fins l’aprovació del
pressupost pel Ple no es pot estudiar ni treballar aquest document.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.
El Sr. Borrell fa palès que en el pressupost del Consell hi ha actuacions
com el Museu comarcal que segurament no es duran a terme i es perdrà la
subvenció del fons FEDER, assenyala que la partida de retribucions del
personal és una partida tancada i també fa referència a la subvenció pel
Museu de l’Agència de Residus de Catalunya i informa que es perdrà si no
s’executa l’actuació.
El Sr. Pont li respon que és un pressupost finalista, que tots els ingressos
excepte la taxa d’escombraries venen per la signatura de convenis amb
altres administracions o l’atorgament de subvencions i que cada ingrès ja té
assignada la seva despesa.
Finalitza el debat amb un ampli canvi d’impressions entre tots els
assistents, assenyalant el Sr. Pont que s’està treballant per resoldre
definitivament el contracte amb LUNATUS, SL i reconduir aquestes
inversions.
QUART.- Moció de reconeixement al Sr. Salvador Martínez Boneu.
Exp. 152/2011.
Atès que Salvador Martinez Boneu, arquitecte, ha desenvolupat durant 21
anys el servei tècnic de fiscalització del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya al Consell Comarcal del Pallars Jussà i altres serveis
complementaris.
Atès que durant l’exercici del seu càrrec, sempre ha treballat amb
professionalitat, honestedat i esperit de servei i amb l’ànim constant de
superació dels reptes que se li han plantejat al llarg d’aquests anys.
Atesa la seva solidesa en el camp tècnic, que ha donat seguretat i confiança
a totes les persones que han treballat amb ell i als que han exercit com a
consellers d’aquest Consell Comarcal i alcaldes de la comarca.

Atès el seu bon coneixement del món local i comarcal, l’esforç en la
renovació constant, la capacitat de coordinació, la formació pròpia i la dels
treballadors del Consell Comarcal, així com la seva especial dedicació a
les tasques encomanades han contribuït al progrés de la comarca del
Pallars Jussà.
Atès que el senyor MARTINEZ ha exercit el càrrec fins el passat 28 de
febrer de 2011.
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 11 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Mostrar de forma unànime i homogènia el reconeixement de la
bona tasca duta a terme al Consell Comarcal del Pallars Jussà, durant tots
aquests anys i trametre al senyor Salvador MARTINEZ BONEU aquest
agraïment.
SEGON.- Deixar constància de l’acte institucional d’homenatge a aquesta
persona que va tenir lloc el passat 1 de març a la Sala de Plens del Consell
Comarcal del Pallars Jussà i que va consistir en el parlament del President
del Consell, Sr. Xavier Pont Jordana, i en la signatura del llibre d’honor del
Consell Comarcal per part del Sr. MARTINEZ.
INTERVENCIONS: El Sr. Pont explica el contingut de l’acord.
CINQUÈ.- Informes. Exp. 150/2011
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
SISÈ.- Precs i preguntes. Exp. 151/2011
Primer
El Sr. Dalmau pregunta en quina fase està el pagament dels ajuntaments de
les subvencions del PUOSC.

El Sr. Pont li respon que el Consell paga per ordre d’antiguitat de les
certificacions i que la Generalitat durant el mes d’abril ingressarà part de
l’import de les subvencions del PUOSC i del Pla de camins Fase XX.
El Sr. Borrell fa constar que el grup del PSC pregunta per les obres que la
Generalitat ha pagat i que ja estant fiscalitzades pels tècnics del consell.
La Sra. Ramoneda li respon que solament estant pendents de pagament les
obres fiscalitzades l’anualitat 2011 i algunes de final del 2010.
El Sr. Borrell demana la redacció d’un calendari de previsions per al
cobrament d’aquestes obres i fa palès que es conscient que el Consell
Comarcal té dificultat de liquidesa, però també els tenen els ajuntaments i
aquest necessita cobrar urgentment les subvencions del PUOSC.
El Sr. Pont finalitza el debat assenyalant que durant el mesos de març i
abril es preveu que la Generalitat ingressi al Consell Comarcal
1.400.000,00 € i que s’ha sol·licitat a la Direcció General d’Economia i
Fiances un calendari de pagaments i que quan es tingui es redactarà els
dels ajuntaments.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.
Segon
El Sr. Dalmau pregunta perquè no s’ha inclòs a l’ordre del dia d’aquest ple
la moció que ha presentat el grup comarcal del PSC sobre la constitució de
la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.
El Sr. Pont li respon que la intenció es consensuar la moció amb els 3
grups polítics comarcals i incloure-la a l’ordre dle dia del proper ple.
Tercer
El Sr. Borrell pregunta quan es convocarà el proper ple.
El Sr. Pont li respon que abans de l’últim ple del Consell n’hi haurà un
altre, previsiblement sobre la priemra quinzena del mes de maig.
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,

