ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 21 DE
DESEMBRE DE 2011
ACTA NÚM.: 9/2011
DATA: 21 de desembre de 2011
SESSIÓ: Extraordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 hores
A 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. JOAN UBACH ISANTA
CONSELLERS
SRA. M. ROSA AMORÓS CAPDEVILA
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO
SR. LLUIS BELLERA I JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL I GRAU
SRA. NEUS BURGUÉS COMA (s’incorpora en el 2n punt)
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOSEP M. DALMAU I GIL
SR. JOAN ELIES CLARET
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOSEP MA. PONT I BONET
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA
SR. JULIÀ SALA I MONSÓ
SR. RAMON SALSE FÉRRIZ

GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS I CANUT
INTERVENTORA ACCIDENTAL
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP DURANY I GALERA
SR. JOAN JORDANA I BONETA
SR. JAUME MONTANUY I BARÓ
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 les actes del Ple de la sessió ordinària de 3
d’octubre de 2011 exp. 371/2011 i de la sessió extraordinària de 4 de
novembre de 2011 exp. 416/2011.
Vista l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari del dia 3 d’octubre de
2011 i de la sessió extraordinària del dia 4 de novembre 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 15 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari del dia
3 d’octubre de 2011 i de la sessió extraordinària del dia 4 de novembre de
2011, que s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.

Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de les sessions
ordinària de 20 de setembre de 2011 exp. 349/2011, ordinària de 18
d’octubre de 2011 exp. 408/2011, extraordinària de 23 de novembre de
2011 exp. 436/2011 i extraordinària urgent de 28 de novembre de 2011
exp.447/2011. Coneixement i convalidació dels decrets de presidència i
gerència. Exp. 350/2011, 351/2011, 438/2011 i 439/2011.
S’incorpora la Sra. Neus Burgués.
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 20 de
setembre de 2011, de la sessió ordinària de 18 d’octubre de 2011, de la
sessió extraordinària de 23 de novembre de 2011 i de la sessió
extraordinària urgent de 28 de novembre de 2011.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, númerats
del 99/2011 al 127/2011 que consten a l’expedient 350/2011 i es donen
íntegrament per reproduïts i els númerats del 128/2011 al 159/2011, que
consten a l’expedient 438/2011 i es donen íntegrament per reproduïts.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
27/2011 al 32/2011, que consten a l’expedient 351/2011 i es donen
íntegrament per reproduïts i els numerats del 33/2011 al 47/2011, que
consten a l’expedient 439/2011 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.
A) 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 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de
la sessió ordinària de 20 de setembre de 2011, de la sessió ordinària de 18
d’octubre de 2011, de la sessió extraordinària de 23 de novembre de 2011 i
de la sessió extraordinària urgent de 28 de novembre de 2011.

SEGON.- Convalidar el Decret del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Xavier Pont i Jordana, número: 99/2011 d’al·legacions a
l’anunci d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització
administrativa i la declaració d’impacte ambiental d’instal·lacions
elèctriques del projecte de la línia de 400 KV Peñalba-Arnero-Isona.
TERCER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 111/2011 aprovant el
protocol de col·laboració per participar al projecte Innovador Nous
Senders. Aprovant els convenis individuals de col·laboració entre el
Conselh Generau d’Aran, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i els
establiments que consten al decret per participar en el projecte Innovador
Nous Senders: Un camí conjunt cap a l’ocupació a l’Alt Pirineu i Aran.
119/2011 aprovant el conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà referent a les instal·lacions del Centre
de tractament de residus municipals de Tremp. 132/2011 aprovant el
protocol addicional de concreció per al 2011 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. 138/2011
aprovant el contracte programa 2011 per a la coordinació, cooperació i
col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà. 142/2011 aprovant el Pla d’execució anual “Treball a les 7
comarques” i sol·licitant al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció
de 248.873,68 €. 147/2011 nomenant el sr. Joan Ubach, representant del
Consell Comarcal del Pallars Jussà al Consorci Centre de desenvulupament
rural Pallars-Ribagorça (CEDER). 148/2011 aprovant la cessió de crèdit de
la certificació 1a de l’obra “Rehabilitació lluernaris i remateria de coure
edifici CITA” a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 149/2011
aprovant la cessió de crèdit de la certificació 1a i última de l’obra
“Rehabilitació coberta edifici CITA” a favor de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA. 151/2011 aprovant la Fitxa 1, serveis socials bàsics del
protocol addicional de concreció per al 2011 del Contracte programa entre
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà.
QUART.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets del President del
Consell Comarcal, Sr. Xavier Pont Jordana i del Sr. Joan Ubach Isanta,

que consten a l’expedient 350/2011 i 438/2011 i es donen íntegrament per
reproduïts.
CINQUÈ.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 29/2011 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 4/2011 i el seu pagament. 33/2011
nomenant el Sr. German Palacin, director tècnic i coordinador en matèria
de seguretat i salut, de les obres “Rehabilitació lluernaris i remateria de
coure edifici CITA” i “Rehabilitació coberta edifici CITA”. 39/2011
aprovant les factures incloses en la relació núm. 5/2011 i el seu pagament.
44/2011 aprovant la cessió de crèdit de la certificació 1a i última de l’obra
“Camí de Cal Cerdà al terme d’Abella de la Conca” i de la certificació 1a i
última de l’obra “Obertura i senyalització de camins històrics a peu a
Tremp” a favor de Banco Sabadell, SA.
SISÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets del Gerent del
Consell Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que consten a l’expedient
351/2011 i 439/2011 i es donen íntegrament per reproduïts.
B) 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 els
vots en contra dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
ÚNIC.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 141/2011 sol·licitant al
Departament de Governació i Relacions Institucionals el canvi de
destinació de la subvenció de l’actuació “Construcció d’una gossera per
l’acollida de gossos abandonats a les comarques del P.J., P.S. i A.R.” i
sol·licitant la inclusió en la programació PUOSC 2012 de l’actuació
“Museu de Ciència i Societat de Tremp”.
INTEVENCIONS: El Sr. Borrell fa palès que els membres del grup
comarcal del PSC s’abstindran en la votació d’aquest punt i votaran en
contra de la convalidació del decret de presidència 141/2011 on es
sol·licita al Departament de Governació i Relacions Institucionals el canvi
de destinació de la subvenció del PUOSC 2012 de l’obra “Construcció
d’una gossera per l’acollida de gossos abandonats a les comarques del P.J.,
P.S. i A.R.” per aplicar-la a l’actuació “Centre de visitants del Pallars

Jussà”. Creu que si era inviable l’execució de l’obra de la gossera, la
subvenció es podria destinar a altres obres diferents del centre de visitants.
El Sr. Ubach explica que abans de proposar a l’equip de govern el canvi de
distinació de la subvenció, va entrevistar-se amb els presidents del Consell
Comarcal de l’Alta Ribaogrça i del Pallars Sobirà per intentar executar la
gossera de forma conunta com s’havia previst inicialment.
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça havia destinat l’import de la
gossera en la compra d’un local i el del Consell Comarcal del Pallars
Sobirà tenia intenció d’utilitzar una gossera particular. Al ser l’import de
l’obra de 201.392,01 € i la subvenció de 63.774,14 € es va parlar amb el
director dels serveis territorials de departament de Governació per intentar
incrementar la subvenció, cosa que va ser impossible.
Finalment l’equip de govern va decidir canviar de destinació la subvenció
ja que es corria el risc de no poder-la executar i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà no podia finançar la part no subvencionada de l’obra ni la
gestió de la futura gossera.
Tercer.- Aprovació de la segona modificació de crèdit del pressupost
de l’exercici 2011. Exp. 475/2011.
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una modificació
parcial del Pressupost, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per
l’exercici de 2011.
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són:
1. Suplements de partides pressupostàries.
2. Crèdits generats per majors ingressos.
3. Baixes de partides pressupostàries.
4. Transferències de partides pressupostàries.
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 favorables dels 8 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la segona modificació de
crèdits del Pressupost de l’exercici 2011, 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 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: Els Srs. Ubach i Ardanuy fan un resum de la segona
modificació de crèdits dels pressupost, el text de la qual consta a
l’expedient.
El Sr. Borrell informa al Ple que els membres del grup comarcal del PSC
s’abstindran.
Quart.- Aprovació dels comptes generals i de l’inventari de bens de
l’exercici 2010.
A) Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consell Comarcal de
l’exercici de 2010, tramitat i examinat acuradament.
Atès que en data 23 de novembre de 2011 la Comissió Especial de
Comptes va informar favorablement el Compte General del Consell
Comarcal del Pallars Jussà de l’exercici de 2010 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 favorables dels 8 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals del Pressupost de l’exercici de
2010 del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb la redacció i
documentació que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el 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 2010.
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 favorables dels 8 membres del
grup comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 5 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 2010, 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: El Sr. Borrell informa al Ple que els Comptes
generals s’han d’aprovar abans del dia 1 d’octubre de cada exercici
econòmic següent al que corresponguin segons es desprèn de la lectura de
l’article 212 (4) del RDL 2/2044, de 5 de març que aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals. Creu que en aquest cas l’acord
d’aprovació dels Comptes generals s’adopta fora de termini. Anuncia que
el grup comarcal del PSC s’abstindrà en la votació d’aquest punt.
El Sr. Ubach explica que des de l’any 2007 es porta un cert retard en la
gestió comptable del Consell, per la falta de recursos humans. Durant
aquest exercici s’ha contractat una persona amb contracte parcial de 20
hores a la setmana, cosa que ha fet superar en part aquest retard i que
permetrà per l’exercici econòmic dels 2012 complir el termini legal
establert.
El Sr. Bellera membre de la Comissió Especial de Comptes ratifica les
informacions del Sr. Ubach i afegeix que s’ha fet un esforç important per
agilitzar la comptabilitat i no tenir problemes per la sol·licitud de
subvencions.

Finalitza el debat el Sr. Ubach assenyalant que totes les entitats bancàries
consultades per a la contractació d’un futur prèstec han donat el vist-i-plau
a la documentació comptable del Consell Comarcal.
Cinquè.- Aprovació del Pla econòmic financer de la liquidació de
l’exercici 2010. Exp. 472/2011.
Atès que la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 no s’ajusta al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Atès que el compliment del principi d’estabilitat pressupostària obliga al
Consell Comarcal a aprovar un pla econòmic financer amb les
característiques contingudes als articles 19 a 21 del Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001 General d’estabilitat pressupostària.
Vist el Pla econòmic financer de la liquidació del pressupost de l’exercici
2010 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 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, 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 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic financer de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2010 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
consta a l’expedient.
SEGON.- Trametre aquest acord i el pla econòmic financer a la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.

Sisè.- Adjudicació de l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà”.
Exp. 399/2011.
Vist l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 18
d’octubre de 2011, d’aprovació del Plec de clàusules administratives i del
Plec de prescripcions tècniques i de la convocatòria per la licitació per
procediment obert per més d’un criteri, per al subministrament de
l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà”, publicada al DOUE núm.
2011/S 203-330319 de 21 d’octubre de 2011, al BOE núm. 275 de 15 de
novembre de 2011, al DOGC núm. 5997 de 3 de novembre de 2011, al
BOP núm. 157 de 5 de novembre de 2011 i al perfil del contractant del dia
26 d’octubre de 2011. Atès que va finalitzar el termini per a la presentació
d’ofertes el dia 12 de desembre de 2011.
Vistes les actes de la Mesa de contractació del procediment obert de
referència, reunida els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2011, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes, amb la proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa STOA. Propostes Culturals i
Turístiques, SL per import de 553.016,16 € més l’IVA vigent al 18% per
import de 99.542,91 €
Vist l’article 134 i següents la Llei 30/2007 de contractes del Sector
Públic. 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, 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 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per al
subministrament de l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà”, a
l’empresa STOA. Propostes Culturals i Turístiques, SL per import de
553.016,16 € més l’IVA vigent al 18% per import de 99.542,91 €. I
publicar-la al perfil del contractant, al DOUE, al DOGC, al BOE i al BOP.

SEGON.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i
d’acord amb el següent detall:
2a Sono Tecnologia Audiovisual, SL
3a Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, SL
4a Produccions Culturals, Transversal, SL
TERCER.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part
en la licitació, amb el règim de recursos corresponent.
QUART.- Facultar el President per donar compliment al present acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica que es contractarà la totalitat
de l’actuació,s egons el projecte aprovat i que s’executarà en dues fases:
1a fase d’obra a l’edifici.
2a fase de subministraments.
El Sr. Ardanuy informa al Ple que l’edifici té una antiguitat de 16 anys i
requereix reformes urgents.
Pel que fa al procediment obert de la contractació fa palés que s’han
interessat 25 empreses i 5 d’aquestes s’han presentat a la licitació. En
aquest procés s’ha descartat una empresa al no complir els requisits
legalment establerts en quan a l’objecte social. Finalment s’ha adjudicat la
contractació a l’empresa STOA amb seu social al c/ Còrsega núm. 202,
entresòl 1a de Barcelona amb un pressupost de 553.016,16 € i unes
millores de 111.496,00 € amb l’IVA exclòs.
Pel que fa a les línies d’ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya i els
fons comunitaris FEDER, aquests estan concedits com consta a
l’expedient.
El Sr. Ubach aposta per la viabilitat del projecte.
El Sr. Borrell creu que el projecte és tècnicament correcte si bé opina que
no està pensat des del punt de vista comarcal.
El Sr. Ardanuy explica que s’intentarà que totes les aportacions que els
ajuntaments han fet i facin en un futur quedin contemplades en l’execució
de l’actuació.

El Sr. Borrell fa referència a l’escrit d’al·legacions que el grup comarcal
del PSC va presentar al projecte i demana que consti literalment en acta a
l’apartat d’informes, precs i preguntes. Creu que l’escrit reflexa els
aspectes del projecte en els quals el seu grup polític no hi està d’acord.
El Sr. Colomina pregunta si el finançament de l’actuació està garantit.
El Sr. Ubach li respon que la totalitat del finançament consta a partir
d’avui al pressupost del Consell i que les dues subvencions (ARC i
FEDER) estan concedides.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre la majoria
dels assistents al Ple.
Setè.- Aprovació del projecte del vas B del dipòsit controlat de Tremp.
Exp. 474/2011.
Vist el “Projecte bàsic del vas B del dipòsit controlat de Tremp, a la
comarca del Pallars Jussà”, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament
per reproduït, redactat per la consultoria HEAD CONTROL 40, SL i per
l’enginyer Juli Ureña Maggi, amb un pressupost d’execució per contracte
d’1.778.955,97 € (UN MILIÓ SET-CENTS SETANTA-VUIT MIL NOUCENTS
CINQUANTA-CINC
EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS).
Vist l’article 21.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 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, 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 5 membres del grup comarcal del PSC:

PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte bàsic del vas B del dipòsit
controlat de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà”, que consta a
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, redactat per la consultoria
HEAD CONTROL 40, SL i per l’enginyer Juli Ureña Maggi, amb un
pressupost d’execució per contracte d’1.778.955,97 € (UN MILIÓ SETCENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS).
SEGON.- Facultar el President per donar compliment al present acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Ardanuy explica que els serveis tècnics de la
Generalitat han incorporat les al·legacions rebudes dins d’aquest
document. És un projecte bàsic, però l’ARC ens indica que pràcticament és
executiu. A instàncies de l’Agència de Residus de Catalunya s’aprova el
projecte i es sol·licita la subvenció per executar-lo.
El Sr. Colomina demana que es deixi sobre la taula aquest acord.
L’ajuntament de Tremp està encara comunicant a l’ARC les seves
intencions vers el projecte esmentat. També fa palés que el Consorci per a
la gestió de residus municipals de les comarques del Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i Alta Ribagorça no s’ha reunit per parlar d’aquest aprovació.
El Sr. Ardanuy opina que el període per presentar al·legacions a la
tramitació ambiental ha estat molt ampli i que, no obstant, es podran
incorporar suggeriments durant la redacció del projecte executiu.
Informa que és necessària l’aprovació d’aquest projecte abans de la
finalització de l’any, perquè l’ARC pugui preveure al pressupostos el
finançament d’aquest.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els
assistents.
Vuitè.- Convalidació del decret de presidència 167/2011 de sol·licitud
de subvenció pel projecte del vas B del dipòsit controlat de Tremp.
Vist el Decret de presidència 167/2011, de 4 de novembre, de sol·licitud a
l’Agència de Residus de Catalunya d’una subvenció per import

1.778.955,97 € per l’execució de l’actuació “Projecte bàsic del vas B del
dipòsit controlat de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà” i que el projecte
executiu inclogui la previsió dels costos derivats de la tramitació i en
especial del cost de la llicència municipal d’obres.
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, 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 5 membres del grup comarcal del PSC:
ÚNIC.- Convalidar el Decret de presidència 167/2011, de 4 de novembre,
de sol·licitud a l’Agència de Residus de Catalunya d’una subvenció per
import 1.778.955,97 € per l’execució de l’actuació “Projecte bàsic del vas
B del dipòsit controlat de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà” i que
s’inclogui la previsió dels costos derivats de la tramitació i en especial del
cost de la llicència municipal d’obres.
Novè.- Aprovació del III Pla de polítiques per a dones al Pallars Jussà.
2011-2015. Exp. 473/2011
El III Pla de Polítiques de Dones del Pallars Jussà 2011-2015 és el resultat
del compromís polític i estratègic, que des de l’any 2005 està portant a
terme el Consell Comarcal del Pallars Jussà per tal d’avançar en
l’assoliment de la plena igualtat entre dones i homes en tots el àmbits de la
societat.
Els Plans de Polítiques de Dones es constitueixen com un instrument
fonamental de les institucions públiques per abordar la problemàtica de la
desigualtat i la discriminació per raó de gènere.
El Pla de polítiques de dones constitueix un conjunt ordenat de mesures
dirigides a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes i adoptades
després de realitzar una diagnosi de la situació que ens ha permès

identificar les principals necessitats i els interessos de les dones del Pallars
Jussà.
El III Pla de politiques de dones del Pallars Jussà, parteix de l’avaluació
dels anteriors Plans duts a terme pel Consell Comarcal i també té com a
referent el Pla de Polítiques de Dones de l’Institut Català de les Dones per
al període 2008 a 2011.
Vist el III Pla de polítiques per a dones al Pallars Jussà. 2011-2015, que
consta a l’espedient i es dóna íntegrament per reproduït.
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 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar el III Pla de polítiques per a dones al Pallars Jussà.
2011-2015, elaborat pels Serveis Socials d’atenció primària i adreçat a les
dones que viuen a la nostra comarca, que consta a l’espedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: La Sra. Amorós explica el contingut del Pla on hi
podran incloure les seves actuacions els ajuntaments que no vulguin
redactar un Pla propi. Concreta una sèrie de programes operatius, informa
que s’ha creat una comissió d’igualtat i que el Pla és una eina molt útil per
demanar subvencions a l’Institut Català de la Dona.
A instàncies del Sr. Borrell, la Sra. Amorós puntualitza que no es
obligatòria pels ajuntaments l’adhesió al Pla.
Desè.- Sol·licitud al departament d’Agricultura, ramaderia, pesca,
alimentació i medi natural de modificació de la Resolució de 19
d’octubre de 2011. Exp. 471/2011.

Vista la resolució de 19 d’octubre de 2011, del Director General del Medi
Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, per la qual s’aproven les actuacions
corresponents a l’avaluació del Pla de Gestió del corb marí gros a
Catalunya la temporada hivernal 2011-2012.
Atès que els rius i embassaments de la comarca del Pallars Jussà han
suportat durant els darrers anys un increment progressiu del nombre de
corbs marins grossos i aquests han produït dues afectacions:
Ecològiques: S’ha reduït dràsticament les poblacions de truites, barbs
comuns, barbs cua-roig i madrilles, principals espècies autòctones
piscícoles dels nostres rius i emblemes del nostre patrimoni natural
aquàtic, que cal conservar.
Econòmiques: S’ha reduït en els darrers anys dràsticament el nombre de
pescadors, el que ha provat un impacte socioeconòmic força negatiu en el
sector turístic de la zona, sector que per altra banda és un dels principals
motors de la nostra economia, i en el context actual de crisis no ens podem
permetre el luxe de debilitar encara més un sector que està en hores baixes.
Atès que el problema del corb marí és només un dels problemes que
afecten a la pesca actualment, però per altra banda, és un dels que es pot
resoldre. A més, cal fer esment que el corb marí no és una espècie
amenaçada a nivell mundial, tot al contrari, a Europa a l’any 2010 es van
censar uns 900.000 exemplars, que la població està en augment, que no és
una espècie dels nostres rius i que si no fos per factor antròpics
(embassaments) aquesta espècies es mantindria al seu lloc natural, el mar.
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 16 membres presents, dels 19
que el componen:

PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural la modificació de la Resolució de 19 d’octubre
de 2011 del Pla de Gestió del corb marí gros a Catalunya la temporada
hivernal 2011-2012, en el sentit d’afegir com a zona de captura la comarca
del Pallars Jussà.
SEGON.- Sol·licitar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural l’acceleració dels estudis per tal de valorar de manera més
exhaustiva l’afectació real que ha tingut l’espècie en les nostres poblacions
piscícoles i elaborar un Pla de control més efectiu.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Direcció General del Medi Natural
i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Bellera explica el contingut de l’acord. Es
demana que hi hagi a la comarca del Pallars Jussà una zona de captura
controlada del corb marí gros, com a algunes de les comarques veïnes.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els
assistents.
Onzè.- Informes, precs i preguntes.
INFORMES
Primer
El Sr. Ubach fa referència a la nota de premsa del diari Segre del divendres
16 de desembre, on s’informava que el Consell Comarcal del Pallars Jussà
retenia els ajuntaments del PUOSC i concretament als 7 consistoris del
PSC. Assenyala que la informació de la noticia no és correcta.
Posa com exemple que dels diners rebuts del PUOSC pel Consell
Comarcal del Pallars Jussà s’han satisfet totes les subvencions dels
ajuntaments d’Abella de la Conca, Senterada i pràcticament la Torre de
Capdella on solament es deuen 2.700,00 €.

Creu que no val tot per arribar a un fi. Seguidament es produeix un ampli
canvi d’impressions.
Segon
El Sr. Ubach informa que demà dijous a les 13.00 hores es celebrarà
l’aperitiu de Nadal i convida a tots els consellers.
PRECS I PREGUNTES
Primer
Pel que fa a la noticia del diari Segre esmentada pel Sr. Ubach, el Sr.
Borrell respòn que es va redactar pels professionals del diari arrel d’una
trucada que van fer els alcaldes.
Pregunta quin import es deu als ajuntaments, a quins ajuntaments es deu i
quan es pagarà el que es deu.
El Sr. Ubach admet que el Consell Comarcal com altres administracions té
problemes de tresoreria, però que sempre ha col·laborat amb els alcaldes
per intentar solucionar els problemes concrets dels municipis. Creu que els
problemes s’han de resoldre a casa i no mitjançant la premsa.
El Sr. Borrell torna a insistir en que el Consell Comarcal té un deute
important amb els ajuntaments.
El Sr. Comenge fa palès que totes les certificacions de les obres
requereixen una fiscalització prèvia abans del seu pagament.
El Sr. Colomina intervé en el sentit d’afirmar que les subvencions del
PUOSC són finalistes i no es poden retenir pel Consell Comarcal.
El Sr. Ubach fa esment a que les fiscalitzacions que fa el Consell, en algun
cas requereixen de molts aclariments tècnics.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.

Segon
El Sr. Dalmau pregunta si el Consell Comarcal pagarà els allotjaments, les
dietes i el quilometratge dels tècnics turístics municipals que es despacin a
les diferents fires de Catalunya.
El Sr. Ardanuy li respon que es complirà tot l’establert mitjançant el
conveni aprovat pels ajuntaments i el Consell Comarcal i que abans de
justificar les sortides es parlarà amb els ajuntaments.
Tercer
El Sr. Dalmau demana que quan el Consell Comarcal executi un projecte
global que afecti als municipis. Els tècnics responsables informin als
alcaldes.
Els Srs. Ubach i Ardanuy accepten el prec del Sr. Dalmau i es coprometen
a insistir als diferents tècnics del Consell sobre aquest assumpte.
Quart
El Sr. Borrel llegeix les al·legacions presentades pel grup comarcal del
PSC a l’acord d’aprovació del projecte de l’actuació “Centre de visitants”
que es transcriu literalment a l’acta.
“Francesc Borrell Grau amb DNI: 40.873.177S en nom del Grup del PSC, i després de
revisar el projecte del Centre de Visitants del Pallars Jussà, el plec de prescripcions
tècniques i el plec de clàusules administratives particulars,
Formulem les al·legacions següents:
1a.- Falta de concreció sobre la viabilitat del projecte
Es considera erroni reorientar un projecte d’un museu comarcal vers un centre de
visitants, sense uns estudis previs, en els que es demostri la necessitat i viabilitat d’obrir
al públic un espai de 658 m², sense comptar amb un finançament propi i sobretot sense
tenir clara quins recursos humans s’hi destinaran.
Malgrat que el plantejament del projecte, la redefinició temàtica i els nous usos de
l’espai sobre el paper puguin semblar atractius i viables, els estudis de mercat i les
anàlisis realitzades en centres similars conclouen que els projectes culturals i turístics
han d’anar molt més enllà d’una planificació teòrica, i que és vital comptar, previ a
qualsevol actuació, amb un programa íntegre de gestió.

2a.- Dubtosa sostenibilitat econòmica
Donada l’actual conjuntura econòmica, tant la local com la general del País, fer una
inversió de 652.559,07€, es considera una despesa desmesurada, i més si es té en
compte que no s’ha realitzat cap estudi de viabilitat del projecte.
A part de la inversió inicial, la concepció museogràfica es basa amb la utilització
excessiva de recursos tecnològics. La utilització d’equipaments multimèdia lliga
perfectament amb les tendències actuals, cal tenir en compte però, l’elevat cost derivat
del manteniment.
Es considera que el projecte hauria d’anar acompanyat de la valoració sobre els costos
de manteniment de l’equipament. Sembla paradoxal que inicialment no es tinguin clares
les dotacions de personal, i es realitzi un centre amb un manteniment tan costós.
Està comprovat que la majoria d’equipaments culturals se sustenten del tiquetatge i de
les vendes de la botiga.
Pel que fa a la botiga, i donat que el projecte es concep com un aparador de la comarca,
s’hauria de disposar d’un llibre de ruta que indiqués quins productes s’han de vendre,
quina representativitat comarcal tindran, i el més important si després els productes
tindran representativitat en el territori.
3a.- Projecte multimèdia de disseny
Del document executiu també és desprèn que estem davant d’un projecte que només vol
ser atractiu, i que els continguts han quedat en un segon terme. La prova que això és així
la trobem en la dotació pressupostària; els sistemes multimèdia i la creació audiovisual
tenen un cost de 239.483 €, el disseny 26.840€, enfront els 11.200 € de l’elaboració
dels continguts.
4a.- Diversificació d’equipaments en el territori
Afortunadament la Comarca disposa d’un seguit d’equipaments, distribuïts a tot el llarg
del territori, que engloben totes les etapes de la història comarcal, d’aquí que es
consideri que potser no es necessària una inversió tant elevada en aquest nou espai, i que
seria més convenient afavorir el reequilibri territorial, i desplaçar alguns dels àmbits als
territoris directament afectats. A més cal tenir en compte que seria on millor
s’entendrien, doncs disposen de les peces i espais originals.
Per tot l’exposat esperem es tingui en compte aquesta al·legació al projecte executiu
Centre de Visitants del Pallars Jussà redactat per l’empresa Gruyere BCN Comunicació
Corporativa, SL., i d’acord amb l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Provínica
núm.- 152, del dia 25 d’octubre de 2011
Tremp, 22 de novembre de 2011”

Cinquè
El Sr. Colomina sol·licita que les propostes d’acord del Ple s’enviïn
prèviament als consellers via e-mail amb la convocatòria de les sessions.

Els Srs. Ubach i Ardanuy li responen que s’està treballant en aquest sentit.
Si bé les propostes d’acords del Ple es comunicaran a les Àrees
informatives i un cop analitzades per aquestes es trametran als consellers
amb la convocatòria del Ple.
Sisè
El Sr. Borrell es queixa que en la sessió d’avui dia 21 de desembre es
convalidin decrets de presidència del mes de juliol.
El Sr. Ubach li respon que s’intentarà que aquest desfàs no torni a passar.
Finalitza la sessió el Sr. Ubach desitjant Bones Festes i molta salut a tota la
corporació.
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,

