
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 4 DE 
NOVEMBRE DE 2011 
 
ACTA NÚM.: 8/2011 
DATA:    4 de novembre de 2011             
SESSIÓ:  Extraordinària. 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 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 
SR.  JOSEP CASTELLS I FARRÉ 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOSEP M. DALMAU I GIL  
SR. JOSEP DURANY I GALERA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JAUME MONTANUY I BARÓ 
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 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOAN JORDANA I BONETA 
 

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 la 9a modificació del Reglament Orgànic i de 
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. Exp. 298/03 
 
Atès la necessitat de modificar el Reglament orgànic i de funcionament 
dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en el sentit 
de modificar el text dels articles amb el redactat que es descriu a 
continuació, i de conformitat amb l’acord del Ple del Consell del dia 1 
d’agost de 2011: 
 
Article 2.-  La comarca del Pallars Jussà té personalitat jurídica pròpia i plena 
autonomia per al compliment dels seus fins, d’acord amb el que estableix l’article 3 del 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei 
6/87 de 4 d’abril, de l’organització comarcal a Catalunya. 
 
Article 6 .-   
6.2. Aquesta organització es complementa amb: 

1. La Junta de Govern. 
2. El Gerent. 
3. La Comissió elaboradora i de seguiment del Programa d’Actuació Comarcal. 
4. Les Àrees Generals  Informatives. 



 
Article 7.- 
7.1. El Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà està constituït per dinou membres, 
d’acord amb l’article 20.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refòs de la Llei 6/87 de 4 d’abril, de l’organització comarcal a 
Catalunya. 
 
L’elecció dels membres que han de formar part del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
es farà segons el procediment previst en la resta dels apartats de l’article esmentat en el 
punt anterior, del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refòs de la Llei 6/87 de 4 d’abril, de l’organització comarcal a Catalunya. 
 
Article 8.-  
8.2. El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà tindrà les següents atribucions: 

1. Representar el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
2. Convocar i presidir les sessions del Ple, així com les dels altres òrgans 

col·legiats, sempre i quan per aquests últims, el Ple, o aquest Reglament no 
l’atribueixi a un altre membre del Consell Comarcal. 

3. Proposar al Ple del Consell la persona que presidirà el Consell d’Alcaldes , en el 
cas que aquest òrgan no l’elegeixi per majoria de 2/3 de tots els seus membres de 
dret.  

4. Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’administració de la comarca. 
5. Exercir la superior direcció del personal. 
6. Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència. 
7. Ordenar la publicació dels actes i acords del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
8. Nomenar un o més vicepresidents. 
9. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en casos de catàstrofe o 

infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades 
en relació a les competències del Consell, sense interferir amb les iniciatives de 
protecció civil adoptades pels organismes corresponents donant-ne compte al 
Ple. 

10. Resoldre els conflictes d’atribucions entre els diferents òrgans i ens del Consell 
Comarcal. 

11. Ordenar que es proporcioni als membres del Consell, els antecedents, dades i 
informacions que estiguin als serveis del Consell Comarcal i d’acord amb la 
legislació vigent. 

12. Sancionar als membres del Consell Comarcal per absència no justificada a les 
sessions o incompliment reiterat de les seves obligacions, d’acord amb l’article 
153 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya. 

13. Formar el projecte de pressupost amb l’antelació necessària i suficient perquè 
pugui ser aprovat pel Ple. 



14. Imposar sancions al personal al servei del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
llevat de la destitució del càrrec i de separació definitiva del servei de 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i la separació del servei de la 
resta dels funcionaris. 

15. L’acomiadament del personal laboral, el qual haurà de ser ratificat pel Ple. 
16. El nomenament de funcionaris i personal laboral, en virtut de les proves de 

selecció i a proposta del Tribunal Qualificador. 
17. Concedir o declarar les situacions que corresponguin als funcionaris i al personal 

laboral. 
18. Aprovació de les certificacions de les obres dels ajuntaments de la comarca, 

gestionades pel Consell Comarcal i l’aprovació del pagament de la subvenció 
d’aquestes obres a l’ajuntament corresponen. 

19. Sol.licitud de subvencions. 
20. Aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als                 

concursos de provisió de llocs de treball. 
21. Aprovació de projectes d’obres o serveis públics, sempre que la quantia no 

exedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni del 50% 
del límit general aplicable a la contractació directa en cada cas (obres o serveis 
públics). 

22. Contractar obres i la gestió serveis públics, sempre que la quantia no exedeixi el 
5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni del 50% del límit 
general aplicable a la contractació directa en cada cas (obres o serveis públics). 

23. Adquisició de bens i drets quan el seu valor no superi el 5% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 

24. Aprovació de convenis de col.laboració amb altres administracions o ens on les 
actuacions objecte del conveni es contemplin en el pressupost del Consell. 

25. Les altres que li atribueixin les Lleis o que expressament li deleguin altres òrgans 
del Consell Comarcal. 

 
Article 11.- 
2. Presidirà el Consell d’Alcaldes, l’alcalde/ssa elegit/da d’acord amb l’article 8.2.3, del 
Capítol Segon d’aquest Reglament entre els alcaldes/ses que el composen. El president/a 
serà nomenat pel Ple del Consell Comarcal i les seves funcions són les de presidir les 
sessions i ostentarà la representació del Consell d’Alcaldes. 
 
El Consell d’Alcaldes aprovarà el seu règim de sessions. 
 
4. El Consell d’Alcaldes s’ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel 
president del Consell Comarcal. També es pot reunir a iniciativa pròpia, a petició del 
Ple del Consell Comarcal, a petició de la Comissió Permanent o a petició d’un terç dels 
membres del Consell d’Alcaldes. 
 



7. Atès que el Consell d’Alcaldes neix amb la voluntat d’arribar a acords per unanimitat, 
es perseguirà aquesta sempre en la presa de decisions. No obstant això, serà vàlid 
qualsevol acord que obtingui el vot favorable de la majoria dels membres presents del 
Consell d’Alcaldes, llevat del que es disposa en l’article 8.2.3, del Capítol Segon 
d’aquest Reglament,  l’apartat 4 d’aquest article 11 i la legislació concordant vigent. 
 
8. El gerent assistirà a les reunions del Consell d’Alcaldes amb veu però sense vot. Per 
temes específics i podran assistir consellers o persones relacionades amb els temes que 
es tractin, a proposta del president. També hi assistirà un representant de les Entitats 
Menors Descentralitzades (EMD) amb veu i sense vot. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vistos els articles 4 (1a), 22d) i 49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora 
de les bases de règim local, 52 (2d) i 114 (3a) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 14 i 19 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 majoria absoluta, 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 7 membres del grup 
comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar la 9a modificació del Reglament orgànic i de 
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, i determinar que el contingut dels articles [2, 6(6.2), 7(7.1), 8.2(3) i  
11(2, 4, 7 i 8)] quedaran redactats tal com es descriu en la part expositiva 
d’aquest acord.  
SEGON.- Exposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies pr 
tal que es puguin presentar al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n 
presenta cap, la modificació quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació 
definitiva de la 8a modificació. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment al present acord.  



INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. Fa 
referència a l’informe jurídic de la Direcció General d’Administració Local 
sobre la presidència del Consell d’Alcaldes, on es reflecteix que el 
president del Consell Comarcal pot convocar i presidir el Consell 
d’Alcaldes així com pendre part en les deliberacions i participar mitjançant 
el seu vot en els acords d’aquest òrgan col·legiat. 
 
Explica que en la sessió de constitució del Consell d’Alcaldes del dia 24 
d’octubre de 2011, tot i renunciant com a president del Consell a la 
presidència d’aquest òrgan, no es va arribar al quorum de majoria absoluta 
que el Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans del Consell 
Comarcal preveu per l’elecció d’un alcalde com a president. Per la qual 
cosa en aquesta sessió s’ha inclòs una modificació del Reglament i entre 
altres coses s’ha modificat aquest quorum fixant 2/3 dels membres de dret. 
Seguidament explica detalladament la modificació del Reglament. 
 
El Sr. Borrell matitza que durant el termini inferior a 2 mesos, el Ple del 
Consell ja ha modificat dues vegades aquest Reglament. Mostra la seva 
disconformitat amb el canvi del quorum d’elecció del president del Consell 
d’Alcaldes en 2/3, que considera exagerat i poc democràtic. 
 
Pel que fa a l’informe jurídic opina si bé la legislació permet que el 
president del Consell ho sigui del Consell d’Alcaldes, la presidència ha de 
ser representativa dels municipis i ha d’estar ocupada per un alcalde. 
 
Finalment, creu que no s’ha tingut en compte el treball fet per la Comissió 
que en l’anterior legislatura va modificar el Reglament. Anuncia que el seu 
grup votarà en contra de l’article 8.2.3 del Reglament (2/3 del quorum) i en 
conseqüència de tot l’acord de modificació. 
 
El Sr. Ubach li respon que no es qüestionable el sentit democràtic i la 
validesa del Reglament, instrument que es va votar per unanimitat en 
l’anterior modificació. 
 



Segon.- Aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la 
taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans per 
l’exercici 2012. Exp. 401/2011. 
 
Atès que és necessària l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l'any 2012. 
 
Atès que l'ordenança va ésser aprovada pel Ple del dia 24 d'octubre de 
1989, i modificada en acords posteriors i publicada íntegrament en el BOP, 
de 31 de desembre de 1998. 
 
Vist el text de la darrera modificació de l'ordenança fiscal esmentada,  que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'estudi econòmic corresponent a les despeses del servei de recollida i 
tractament de residus sòlids urbans de l'any 2011. 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya; l’article 47 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l'article 114.1 del Text refòs 
de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 15, 
16 i 17 (4) del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i resta de legislació de règim local 
concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 18 
membres presents, dels 19 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l'exercici 
2012, tal com consta a l'expedient. 
SEGON.- Exposar al públic el present acord al tauler d'edictes del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà durant trenta dies comptats des del següent al de 
la publicació del corresponent anunci al BOP i també en un diari de gran 



difusió de la província. En aquest termini, els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se'n produït cap, restarà 
definitivament aprovat l'acord adoptat. 
TERCER.- En cas de no produir-se reclamacions, es publicarà al BOP 
l'acord elevat a definitiu. 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. S’ha 
congelat l’import de la taxa i s’ha creat una taxa nova per penalitzar les 
comarques sense polítiques de reciclatge. Seguidament es produeix un 
ampli canvi d’impressions entre els assistents. 
 
Tercer.- Aprovació de la primera modificació de crèdit del pressupost 
de l’exercici 2011. Exp. 444/2011. 
 
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. Habilitació de noves partides pressupostàries. 
2. Baixes de partides pressupostàries existents. 
3. Suplements de partides pressupostàries existents. 
4. Transferències de partides pressupostàries existents. 
 
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, per unanimitat dels 18 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la primera 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: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. La raó 
principal de la modificació és la previsió de l’import d’un crèdit bancari 
per satisfer les despeses de l’actuació “Centre de visitants al Pallars Jussà”. 
La interventora explica la resta de la modificació. 
 
El sr. Borrell sol·licita un aclariment respecte a la pròrroga de les dues 
subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i del fons 
FEDER amb les quals es finança aquesta actuació. 
 
El sr. Ardanuy li respon que respecte a la primera hi ha una pròrroga 
concedida fins el dia 31 de març de 2012 i respecte a la segona hi ha 
demanada una pròrroga fins a 30 de juny de 2012, que té efecte amb el 
compliment de determinats requisits que el Consell complirà. 
 
El sr. Borrell també fa referència al projecte inicial de l’actuació. Pregunta 
perquè s’ha canviat i perquè aquest canvi l’ha executat un equip redactor 
diferent. 
 
El sr. Ardanuy li respon que el projecte inicial és un projecte marc i ara 
s’ha redactat un projecte més concret i que contempla contingut i 
continent. Seguidament descriu totes les partides incorporades o corregides 
del pressupost del projecte. També informa que el cost del projecte és de 
22.000,00 € més IVA. 
 
El sr. Borrell pregunta, si és fons FEDER no es podrien haver invertit  en 
una altra actuació més de caire comarcal. 
 



El sr. Bellera li respon que la filosofia del conveni de part del finançament 
de l’actuació signat amb l’ARC, no ho permet. 
 
Els srs. Colomina i Borrell informen que el grup comarcal del PSC votarà a  
favor de la modificació del pressupost i en conseqüència de la sol·licitud 
del crèdit si realment el Consell Comarcal manté les subvencions 
concedides per l’actuació. 
 
El sr. Ardanuy respon que les subvencions ja estan concedides, l’únic que 
s’ha fet és demanar una pròrroga. 
 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els 
assistents i finalitza el debat, assenyalant els membres del grup comarcal 
del PSC que votarà a favor de l’acord condicionant-lo a l’atorgament de les 
subvencions, si aquetes finalment no s’atorguen no es demanarà el crèdit. 
També fan constar amb acta que el grup no està d’acord amb la filosofia 
del projecte museístic. 
 
Quart.- Suport a l’acord del Ple de l’ajuntament de la Torre de 
Capdella referent a la proposta d’ampliació del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Exp. 414/2011. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, del dia 23 de 
setembre de 2011, que consta a l’expedient, sobre la sol.licitud al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de reinici de la tramitació d’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici 
 
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 18 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 



PRIMER.- Donar suport a l’acord de Ple presentat per l’ajuntament de la 
Torre de Capdella, que consta a l’expedient. 
SEGON.-  Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida, la Generalitat 
de Catalunya i el Govern de l’Estat Espanyol. 
INTERVENCIONS: El sr. Dalmau fa un resum de les actuacions prèvies 
a l’acord. 
 
Cinquè.- Nomenament del president de la Ponència comarcal 
d’avaluació ambiental. Exp. 414/2011. 
 
La llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental, instaura a Catalunya un nou model 
d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental. 
 
L’article 29.2 de la llei atribueix als Consells Comarcals i als Ajuntaments 
de més de 50.000 habitants la facultat d’avaluar i emetre informes respecte 
a les activitats compreses en el seu annex II.2. 
 
Vist el Decret de Presidència 44/00, de 27 de març, de constitució de la 
ponència comarcal d’avaluació ambiental (en endavant PCAA) 
encarregada de dur a terme les funcions de verificació, avaluació i informe 
tècnic dels projectes, avaluacions ambientals i actes de control de les 
activitats sotmeses als diferents règims d’intervenció en què participen. 
 
Atès que la PCAA ha d’estar presidida pel President del Consell Comarcal 
o persona en qui delegui. 
 
Atès la necessitat de delegar la presidència de la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental al Sr. Joan Comenge Riba. 
 
Vist l'article 14, de la Llei 6/87, de 4 d'abril, sobre l'Organització Comarcal 
de Catalunya i l’article 21h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local  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 7 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar la delegació de la Presidència de la Ponència 
Comarcal d’Avaluació Ambiental al Sr. Joan Comenge Riba 
 
Sisè.- Informe sobre les mesures de lluita contra la morositat. Exp. 
445/2011 
 
En compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
S’informa al Ple del Consell Comarcal dels informes de morositat que 
consten a l’expedient: 
1. Factures no tramitades després de 3 mesos. 
2. Factures no tramitades després de 30 dies. 
3. Obligacions amb incompliment del termini de pagament. 

 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica que és obligació de totes les 
administracions informar trimestralment al Ministeri d’hisenda del 
compliment de l’obligació de pagament de les despeses pendents dins del 
termini de 50 dies. 
 
Aquest informe reflecteix l’estat actual del Consell Comarcal.  
 
Finalitza la sessió i el sr. Ubach dona les gràcies als consellers per la seva 
assistència i els hi desitja bon cap de setmana. 
 
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, 
 
 
 
 
 
 
 


