
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 3  D’OCTUBRE DE   
2011 
 
ACTA NÚM.: 7/2011 
DATA:  3 d’octubre de 2011                   
SESSIÓ: Ordinària 
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 
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. JOAN JORDANA I BONETA 
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: 
 

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 estraordinària de 9 
de juliol de 2011 i de la sessió extraordinària d’1 d’agost de 2011. Exp. 
255/2011 i 322/2011. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària de l’Òrgan Plenari del dia 9 de juliol 
de 2011 i de la sessió extraordinària del dia 1 d’agost 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. 
 
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 els 
vots en contra dels 8 membres del grup comarcal del PSC. 
 
PRIMER.-  Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de l’Òrgan Plenari 
del dia 9 de juliol de 2011, que s’ha tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  



B) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 19 membres presents dels 
19 que el componen: 
 
SEGON.-  Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de l’Òrgan Plenari del 
dia 1 d’agost de 2011, que s’ha tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell informa que el grup comarcal del PSC 
votarà en contra de l’aprovació de l’acta del dia 9 de juliol de 2011, ja que 
va mostrar disconformitat en l’adopció del 3r punt dels acords. 
Així mateix, comunica que ha presentat un recurs de reposició contra 
aquest acord i el Consell Comarcal no li ha comunicat la resposta al recurs. 
També fa palés que el grup comarcal del PSC votarà a favor de l’acta del 
dia 1 d’agost de 2011, si bé demana que consti en acta el text integre del 
document que va presentar el Sr. Dalmau referent al balanç de l’anterior 
legislatura com a portaveu del grup comarcal PSC i un altre escrit sobre la 
gestió actual del CITA. 
El Sr. Ubach accepta aquesta sol·licitud. Pel que fa al 3r punt de l’acta del 
dia 9 de juliol de 2011 de nomenament del gerent el Sr. Ubach respòn que 
hi consta a l’expedient un informe de la Secretària del Consell sobre la 
urgència d’aquest nomenament i que aquesta va ser la raó del nomenament 
del gerent el dia 9 de juliol de 2011. 
 
Segon.- Ratificació de l’acord del Ple del dia 9 de juliol de 2011 de 
nomenament del Gerent. Exp. 324/2011. 
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal de la sessió extraordinària de 9 
de juliol de 2011, de nomenament del Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, gerent 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell  acorda, 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 8 membres del grup comarcal del PSC. 



ÚNIC.- Ratificar l’acord del Ple del Consell Comarcal de la sessió 
extraordinària de 9 de juliol de 2011, de nomenament del Sr. Josep M. 
Ardanuy Tarrat, gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach informa que l’equip de govern del 
Consell Comarcal no ha respòs el recurs de reposició del Sr. Borrell perquè 
aquest no tenia la legitimació legal per presentar el recurs, ja que durant la 
votació del punt es va abstenir de la sala de plens cosa que s’equipara a 
l’abstenció . Per presentar un recurs contra un acte del Ple s’ha d’haver 
votat en contra de l’acord, així mateix informa que tot l’exposat consta a 
l’informe de Secretaria que forma part de l’expedient, així com també la 
urgència del nomenament. 
El Sr. Borrell assenyala que l’article 103.4 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, regula que en les sessions extraordinàries, com era la 
del dia 9 de juliol de 2011, no es poden tractar assumptes que no s’han 
inclòs a l’ordre del dia. 
El Sr. Colomina demana al Sr. Ardanuy còpia de l’informe de Secretaria, 
sol·licitud que es acceptada. 
 
Tercer.- Aprovació del Reglament regulador d’instal·lacions juvenils. 
Exp. 374/2011. 
 
Vist el text, del Reglament regulador del registre d’instal·lacions juvenils a 
la comarca del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament 
per reproduït. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
Vistos els articles 4 (1a), 22 d) i 49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora 
de les bases de règim local, 50 (2.d) del text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 159 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de la Generalitat de Catalunya i l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya i resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del consell acorda, per unanimitat dels 19 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 



PRIMER.- Aprovar el Reglament regulador del registre d’instal·lacions 
juvenils a la comarca del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Esposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies per 
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.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present 
acord. 
 
Quart.-Aprovació de la 8a 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 9.- Els vicepresidents seran nomenats lliurement pel President, d’entre els 
consellers comarcals, donant-ne compte al Ple. El seu nombre serà el que determini el 
propi president, sense excedir el nombre de membres de la Junta de Govern. 
 
Article 11.- 
2. Presidirà el Consell d’Alcaldes, l’alcalde/ssa elegit/da d’acord amb l’article 8.2.2, 
entre els alcaldes/ses que el composen. El president/a serà nomenat pel Ple del Consell 
Comarcal a proposta vinculant del Consell d’Alcaldes i les seves funcions són les de 
presidir les sessions. Ostentarà la representació del Consell d’Alcaldes en tot alló que 
aquest òrgan li delegui expressament. 
En la primera reunió del Consell d’Alcaldes es proposarà el president i es decidirà el 
règim de sessions. 
 
6. L’assistència a les reunions del Consell d’Alcaldes no és delegable de manera 
permanent. Només et pot delegar de manera eventual en un tinent d’alcalde. 
 
8. El gerent podrà assistir a les reunions del Consell d’Alcaldes amb veu però sense vot. 
Per temes específics hi 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. 
 
Article 16.- 
2.3. Competències delegades pel Ple del Consell : 
 
La Junta de Govern podrà exercir aquelles competències que li delegui el Ple del 
Consell en matèria de la seva competència, susceptibles de delegació. 
 
Concretament el Ple li delega les competències següents, mitjançant l’aprovació 
d’aquest Reglament  : 
 
a) Aprovació de les ordenances de serveis etc, previament creats pel Ple, excepte les 

ordenances fiscals i altres que requereixen majoria absoluta. 
b) Exercir la potestat expropiatòria. 
c) Exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 

matèries de competència plenària. 
d) Declaració de lesivitat dels actes competència del Ple. 
e) Concertació d’operacions de crèdit i de tresoreria excepte si superen el 10 per 100 

dels recursos ordinaris del pressupost ja que aquests requereixen majoria absoluta 
Tampoc seran delegables les operacions de crèdit previstes en l’article 158.5 de la 
Ley 39/1988. 

f) Contratacions d’obres i serveis superiors al 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost. 

g) Concessions amb un import inferior al 20% dels recursos ordinaris del pressupost i 
que no ultrapassin els 5 anys (en cas contrari es requereix majoria absoluta). 

h) Aprovació de projectes d’obres i serveis quan el Ple sigui competent per la seva 
contractació. 

i) Adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 5 % dels recursos ordinaris del 
pressupost. 

j) Sol.licitud de subvencions, l’execució de les quals quedarà condicionada als crèdits  
Pressupostaris. 

k) Atorgament de subvencions i aprovació de les bases reguladores, d’acord amb les 
consignacions pressupostàries 

l) Resolució dels concursos per la provisió de llocs de treball, a proposta del Tribunal 
Qualificador. 

m) Aprovació de convenis de col.laboració amb altres administracions o ens, no 
inclosos en el pressupost del Consell, sempre que no impliquin delegació de 
funcions en un altra administració o aprovació de les formes de gestió dels serveis 
(article 22. 2 f) i 22.4 i article 47. 3 c) de la LBRL i que no siguin especialment 
indelegables per requerir el vot favorable de la majoria absoluta (article 47 LBRL). 

n) Devolució de fiances. 



o) Autoritzar i disposar despeses i reconeixer obligacions. 
p) Alienar el partrimoni si aquesta alineació no supera el 20% dels recursos ordinaris 

del pressupost (en cas contrari es requereix majoria absoluta). 
q) Qualsevol altra competència que sigui delegable. 
 
Això no obstant el Ple podrà recuperar puntualment l’exercici d’alguna de les 
competències delegades, si s’inclou en l’ordre del dia de la sessió corresponent. Això no 
implicarà la revocació de la delegació de la competència.  
 
Per revocar amb caràcter general les competències delegades a la Junta de Govern el Ple 
del Consell haurà d’aprovar-ho per majoria absoluta i modificar a l’efecte el Reglament 
Orgànic (article 57 del Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ). 
  
Tots els acords presos per la Junta de Govern han d’indicar expressament la 
competència en que actua aquest órgan, fent constar la locució “ Fent ús de les facultats 
delegades pel President/Gerent/Ple “ en el seu cas. 
 
La Junta de Govern es reunirà amb caràcter ordinari el primer i el tercer dimarts 
hàbil de cada mes, a les 13 hores i amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits 
que preveu la legislació vigent. 
 

CAPÍTOL NOVÈ . LES ÀREES  GENERALS 

 
Article 24.- Es constitueixen dues Àrees Generals, que tindran les funcions previstes a 
l’art. 18 de Llei 6/1987 de 4 d’abril sobre l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Es crea l’Àrea General d’Administració i Desenvolupament i l’Àrea General de 
Comunicació i Serveis a les Persones, amb els següents continguts: 

Àrea  General d’Administració i Desenvolupament 

Hisenda 
Recursos humans 
Promoció comarcal 
Turisme 
Obres 
Serveis 
Consum 
Esport 
Joventut 
Residus 
Ponència ambiental 



Altres serveis relacionats 
 

Àrea General de Comunicació i Serveis a les Persones 

Salut 
Serveis Socials 
Dona 
Cultura 
Comunicació i Participació Ciutadana 
Immigració 
Habitatge  
Ensenyament (transport escolar i menjadors) 
Transport de viatgers 
Altres afers relacionats 
 
Article 25.-  Composició de les Àrees 
 
Cada Àrea serà gestionada pels següents vicepresidents : 

• Àrea Informativa d’Administració i Desenvolupament: 
Sr. Constante Aranda Farrero 
Sr. Joan Comenge i Riba 

 
• Àrea Informativa de Comunicació i Serveis a les Persones:  

Lluís Bellera Juanmartí 
Josep Castells Farré 
 

La resta de membres de les Àrees seran tots els consellers comarcals. 
 
El vot serà ponderat en relació a la representativitat al Consell Comarcal, de conformitat 
amb el que preveu l’article 60.5 en relació amb el 58.3 del TRLMRLC. 
 
Article 26.- Normes de funcionament 
Les Àrees seran convocades pel President del Consell i es reuniran conjuntament. 
 
A part de les normes reguladores del seu funcionament, previstes al Reglament Orgànic 
Comarcal, s’aplicaran les següents normes: Quan a les reunions de les Àrees es formulin 
informes o propostes d’acord, serà necessària l’assistència del Secretari de la Corporació 
o personal en qui delegui i l’aixecament d’acta. Si la reunió és merament deliberant no 
seran obligatoris aquests requisits. 
 
Els dictàments de les Àrees seran preceptius i no vinculants. El vot serà ponderat i 
l’exercirà un dels representants de cada grup comarcal. 



 
Article 27.-  
Aquestes Àrees  es reuniran, amb caràcter ordinari, el dilluns anterior a cada Ple ordinari 
a les 20 h i amb caràcter extraordinari sempre que el President del Consell Comarcal, 
per pròpia iniciativa o a requeriment dels consellers d’un nombre de vots no inferior a 
¼, així ho acordi. 
  
Les reunions de les Àrees Informatives no seran públiques,  
A les sessions de les Àrees hi podran ser convidades a assistir-hi aquelles persones que 
per la seva relació amb els temes a tractar es consideri convenient. 
 
Se suprimeixen els articles 28, 29 i 30 
 
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 8 membres del grup 
comarcal del PSC. 
  
PRIMER.- Aprovar la 8a modificació del Reglament orgànic i de 
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, i determinar que el contingut dels articles (9, 11.2, 11.6, 11.8, 16 
(2.3), 24, 25, 26 i 27) quedaran redactats tal com es descriu en la part 
expositiva d’aquest acord. I que els articles (28, 29 i 30) se suprimeixen. 
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.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present 
acord.  



INTERVENCIONS: El Sr. Borrell informa que la raó de l’abstenció del 
grup comarcal del PSC és la disconformitat amb el contingut de les 
competències de les àrees generals (art. 24). 
El Sr. Ubach li respon que en l’anterior legislatura tampoc estaven 
especificats els continguts de les àrees i el PSC va votar a favor del 
Reglament. 
El Sr. Ubach també fa referència a la votació d’aquest grup en el 
Pressupost de l’anterior legislatura on es va abstenir, cosa que no ha 
succeït en aquesta legislatura pel que fa a l’aprovació de la modificació de 
les Bases d’execució del pressupost on el grup comarcal del PSC ha votat 
en contra. 
El Sr. Borrell respon que el grup no ha estat mai d’acord amb el Pressupost 
del Consell si bé algunes vegades ha adoptat posicionaments de bona 
voluntat i ha donat un vot de confiança a l’equip de govern. 
El Sr. Ubach continua el debat sol·licitant al grup comarcal del PSC 
aquesta bona voluntat per un equip de govern que tot just comença a 
treballar per la comarca. 
El Sr. Borrell fa palès que totes les decisions que pren el grup estan 
consensuades per tots els seus membres i demana que no es personalitzin 
les actuacions. 
El Sr. Ubach li respon que aixó ho entèn. 
 
Cinquè.- Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva 2010. 
Exp. 138/2011. 
 
Vist el resum de càrrecs, ingressos, baixes i valors pendents de cobrament, 
pertanyents a la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici de 
2010, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, feta pel servei de gestió i 
recaptació per valor d’ingressos directes de l’any 2010. 
 
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 19 membres presents, dels 
19 que el componen: 



 
PRIMER.- Aprovar la liquidació de la recaptació en voluntària de 
l’exercici de 2010 del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
SEGON.- Trametre aquest acord i una còpia de la liquidació al servei de 
recaptació executiva de la Diputació de Lleida. 
INTERVENCIONS:  El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. La 
morositat és similar als anys anteriors on desprès de la segona cobrança hi 
havia d’un 3% a un 4% de morosos. 
 
Sisè.- Aclariment art. 26 de les Bases d’execució del pressupost. Exp. 
320/2011. 
 
Atès que en la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà del dia 1 d’agost de 2011 es va aprovar la primera 
modificació de les bases d’execució del pressupost del Consell per a 
l’exercici 2011.  
Atès que aquesta modificació es va concretar en l’article 26.- 
Indemnitzacions per raó dels serveis. 
 
Atès que s’ha fet una nova redacció de l’article 26 esmentat, tal com consta 
a l’expedient. 
 
Vistos els articles 162 i següents del Text Refòs de la Llei d’hisendes 
locals 39/88, de 28 de desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril; l’article 14è del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, així 
com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 19 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la nova redacció de l’article 26 de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2011, amb el text que consta 
a l’expedient i amb efectes retroactius del dia 9 de juliol de 2011. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 



INTERVENCIONS: El Sr. Ardanuy explica el contingut de l’acord a 
petició del Sr. Ubach. 
El Sr. Colomina reitera la seva sol·licitud que prèviament al Ple s’enviïn 
als consellers tots els documents. 
En aquest cas demana el contingut de l’article 26, petició aquesta que és 
acceptada pel Sr. Ubach. 
 
Setè.- Aprovació de la moció de l’ACM  en defensa del model educatiu 
i de la Llei d’educació de Catalunya. Exp. 367/2011 
 
Vist el text, de la moció presentada per l’ACM en defensa del model 
educatiu i de la Llei d’educació de Catalunya, que es transcriu literalment: 
 
 El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini 
màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular, 
juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.  
 
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema d’educació 
català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a llengua 
vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.  
 
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia Sentència 
del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara 
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 
1994 i 2010, que avalen el model català.  
 
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de 
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües 
oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del 
sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a 
llengua d’ensenyament.  
 
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català 
com en castellà.  
 
Pels motius exposats, l’ACM aprova la següent moció, que acorda  



Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.  
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un 
model d’èxit i cohesió social.  
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans, a la 
Generalitat de Catalunya, i a tots els Ajuntaments de Catalunya. 
 
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 19 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la moció presentada per l’ACM en defensa del model 
educatiu i de la Llei d’educació de Catalunya, que consta a la part 
expositiva d’aquest acord. 
SEGON.-  Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles 
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de 
la nostra escola.  
TERCER.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, 
així com a tota la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, 
que ha de continuar sent un model d’èxit i cohesió social.  
QUART.- Comunicar aquest acord als grups parlamentaris catalans i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
INTERVENCIONS:  El Sr. Ubach informa que a petició del Sr. 
Colomina, a la reunió de les àrees generals, s’enviarà el text de la moció a 
tots els grups i les propostes d’acord. 
  
Vuitè.- Informes. Exp. 372/2011 
 
El Sr. Ubach informa sobre els següents assumptes: 
Primer 
Consell d’Alcaldes: aquest es constituirà previsiblement el dia 24 
d’octubre de 2011. A l’acte de constitució es nomenarà el President, la 
Comissió permanent i s’aprovarà el règim de les sessions. 



Previsiblement a la mitja hora de la constitució es convocarà una sessió 
extraordinaria on s’adoptaran els acords pertinents sobre determinats 
assumptes: al·legacions a la MAT, etc. 
El Sr. Bellera demana que s’intenti arribar a un consens per l’adopció dels 
acords de l’acte de constitució del Consell d’Alcaldes. 
El Sr. Ubach fa palès que es posarà en contacte amb el portaveu del grup 
comarcal del PSC. 
 
Segon 
Piscina de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials: De l’octubre de 
2011 al juny de 2012 serà gestionada pel Consell Comarcal mitjançant el 
Consell Esportiu. Seguidament explica totes les actuacions que s’han fet al 
respecte. Creu que és molt positiu que el Consell Comarcal gestioni 
equipaments i posa d’exemple altres Consells que també ho fan. 
 
Tercer 
Al·legacions a la MAT: Estan arribant les respostes de les al·legacions a la 
MAT que van fer els ajuntaments, el Consell Comcarcal i altres entitats. És 
un tema que es debatrà al Consell d’Alcaldes. 
 
Quart 
Resposta al Sr. Borrell sobre el contingut competencial de les Àrees 
generals: 
- Urbanisme i agricultura estan incloses en l’Àrea general d’administració i 
desenvolupament dins de l’apartat altres serveis relacionats. 
- Rehabilitació d’habitatges està inclòs en l’Àrea general de Comunicació i 
serveis a les persones dins de l’apartat habitatge. 
- El servei de SAT està inclòs dins de l’Àrea general d’administració i 
desenvolupament en l’apartat de recursos humans. 
 
Novè.- Precs i preguntes. Exp. 373/2011 
 
Primer 
El Sr. Borrell es dóna per assabentat de la data de constitució del Consell 
d’Alcaldes. 
 



Segon 
El Sr. Borrell pregunta sobre l’estat de la tramitació del contracte de 
subministrament del Museu Comarcal de Ciència i Societat de Tremp, 
aprovat a favor de l’empresa LUNATUS. 
El Sr. Ubach li respon que el Sr. Pont, anterior president, s’ha reunit varies 
vegades amb aquesta empresa i que té previst fer-li una consulta dins de les 
actuacions per agilitzar la contractació. 
El Sr. Borrell pregunta al respecte si el projecte continua finançat per fons 
FEDER i de l’Agència de Resdius de Catalunya i si en cas afirmatiu s’ha 
negociat una pròrroga amb el Departament de Governació, gestor 
d’aquestos fons. 
El Sr. Ubach li respon que s’estan fent gestions al respecte. 
 
Tercer 
El Sr. Borrell pregunta sobre si s’ha fet alguna variació al projecte tècnic 
descriptiu de l’actuació abans esmentada. Informa que el grup comarcal del 
PSC no estava d’acord amb el projecte anterior. 
El Sr. Ardanuy fa palés que s’estan fent gestions en diferents línies que 
quan es cocnretin seran informades al Ple. 
El Sr. Ubach intervé i assenyala que la voluntat de l’equip de govern és 
executar l’actuació esmentada. 
 
Quart 
El Sr. Dalmau es queixa sobre la recollida durant els mesos d’estiu del 
paper-cartó, vidre i brossa. Els contenidors de vidre estan plens i els de 
brossa fan molt mala olor. Per documentar la seva queixa ensenya al Ple un 
seguit de fotografies. Reitera la sol·licitud d’aquest servei als pobles de 
Castell, Antits i Estavill. La carretera està esfaltada tal com va demanar el 
Consell però no s’ha fet la recollida. 
També es queixa de la neteja dels contenidors en el sentit que no s’han 
netejat cada mes com li va informar el Sr. Aranda. 
Intervé el Sr. Borrell assenyalant que al seu municipi a l’estiu la recollida 
del vidre no ha estat la correcta, si bé considera que la recollida de l’altra 
brossa ha estat l’adequada. 
El Sr. Dalmau informa que si no es soluciona el problema de la recollida 
del seu municipi adoptarà altres mesures. 



 
Cinquè 
El Sr. Dalmau pregunta sobre la viabilitat del laboratori de sanitat 
ramadera de la Pobla de Segur. Informa que provablement la Generalitat el 
tancarà i es perdran 4 llocs de treball. Creu que el Consell ha de defensar la 
viabilitat del laboratori. Aquest treballa amb 100.000 mostres a l’any de 4 
comarques del Pirineu (Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall 
d’Aran). 
 
Sisè 
El Sr. Dalmau informa que en una visita al centre CITA va parlar amb el 
concessionari del centre i aquest li va mostrar l’escrit tramès al Consell. 
També explica que solament s’hi exposaven plafons turístics dels Castells 
de la comarca. Va trobar a faltar plafons del telefèric, dels museus, etc., 
que representen la resta de la comarca. 
El Sr. Ubach li respon que l’escrit que va adreçar al Consell el 
concessionari del centre CITA no indica que aquest renúncia a la 
concessió. 
Actualment s’estan executant les obres d’aïllament de la teulada i té previst 
properament reunir-se amb aquest concessionari per aclarir algún aspecte 
de la concessió. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
 
Setè 
El Sr. Dalmau demana que en el pressupost del Consell hi hagi una partida 
específica pels partits polítics, cosa que no succeeix ara. 
El Sr. Ubach li informa que el finançament dels partits no és una cosa 
prioritària per l’equip de govern i no se sap si es farà o no. 
 
Vuitè 
El Sr. Dalmau fa referència a les retribucions del Gerent i informa que va 
sol·licitar per escrit l’import. 
El Sr. Ubach li respon que a la reunió de les dues Àrees generals, prèvia al 
Ple ja va informar d’aquestes retribucions i de totes les tasques que fins al 
moment ha desenvolupat el Gerent sense cap retribució. 



Seguidament fa comparativa amb el sou de l’anterior gerent i altres sous de 
gerents que són superiors al de l’actual. 
 
Novè 
El Sr. Dalmau informa que el Ple de l’ajuntament de la Torre de Capdella 
va sol·licitar l’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Es trametrà aquest acord al Consell Comarcal per què se li doni 
suport. 
 
Desè 
El Sr. Aranda contesta al Sr. Dalmau sobre el tema de la recollida de RSU. 
Pel que fa a la recollida selectiva del vidre accepta que no ha estat 
satisfactòria. S’han fet gestins amb l’empresa que el transporta i si no 
millora es canviarà la forma de recollida. La farà directament el Consell i 
el vidre es portarà al ens gestor. 
Pel que fa a la neteja dels contenidors informa que es fa una neteja al 
començar l’estiu i una altra a finals d’agost. Durant l’any se’n fan 3 o 4 
més. 
Pel que fa a la instal·lació de contenidors als pobles de Castell, Antits i 
Estavill li indica al Sr. Dalmau que s’ha de parlar amb cada alcalde pedani, 
cal concretar la periodicitat del servei. Ofereix fer el servei els mesos 
d’estiu a dins de cada poble i a peu de carretera la resta de l’any. 
 
Onzè 
El Sr. Aranda contesta al Sr. Dalmau sobre els plafons turístics dels 
Castells instal·lats al centre CITA. Aquest centre s’havia de reconvertir en 
un CAT amb la temàtica del cavaller Arnau Mir de Tost, senyor del Castell 
de Llordà. Aquesta és la raó dels plafons esmentats. Apunta que en aquest 
centre també es reparteixen fulletons turístics informatius d’altres indrets 
de la comarca.  
Intervé el Sr. Castells assenyalant que es dóna molta informació de la resta 
de la comarca. 
 
Dotzè 
El Sr. Bellera contesta al Sr. Dalmau sobre el tancament del laboratori de 
Sanitat ramadera. Sembla que el seu tancament ve propiciat perquè no 



reuneix les condicions legals necessaries. L’ajuntament de la Pobla de 
Segur l’any 2004 va cedir un terreny per la nova construcció d’aquesta 
instal·lació. Aquest oferiment no va interessar a la conselleria 
corresponent. 
La setmana passada es va reunir amb el Delegat de la Generalitat a l’Alt 
Pirineu i Aran, Sr. Alins, i les conclusions d’aquesta reunió les informarà 
al Ple de l’ajuntament. Seguidament explica totes les gestions fetes al 
respecte sobre aquest tema i informa que si el Ple de l’ajuntament de la 
Pobla de Segur considera que ha de demanar suport al Consell i al Consell 
d’Alcaldes, ho acordarà així. 
 
Tretzè 
La Sra. Burgués informa que ahir dia 2 d’octubre va parlar amb el 
Conseller del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i 
medi natural i amb el director general d’agricultura i ramaderia.  
Li van informar que el laboratori de sanitat ramadera de la Pobla de Segur 
no complia l’ISO, que era molt costós de mantenir i que solament es 
mantindria com a control de qualitat, però el control del vestiar boví es 
traslladaria a Vic. 
També li van informar que es mantindrien els 4 llocs de treball.  
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els 
assistents. 
 
Catorzè 
El Sr. Montanuy demana que el Consell Comarcal agilitzi el pagament de 
les subvencions del PUOSC als ajuntaments. Creu que actualment 
l’endarreriment d’aquest pagamen perjudica a les empreses de la comarca, 
que no poden cobrer les obres dels ajuntaments. Demana l’elaboració d’un 
calendari concret de pagaments. 
 
Seguidament el Sr. Ubach li respon que a la reunió de les Àrees generals 
del dia 26 de setembre es va informar que s’havia pagat 4 obres i que al dia 
d’avui se n’han pagat 8. Els criteris de prioritat són la data de les 
certificacions, la seva aprovació definitiva, la disponibilitat econòmica del 
mateix Consell i la data de l’ingrès de la Generalitat. No considera oportú 



que aquesta problemàtica s’hagi traslladat al Síndic de Greuges, no creu 
que sigui la manera correcta de buscar una solució. 
El Sr. Montanuy reconeix que potser no era el moment adeqüat per 
realitzar aquesta queixa, però apunta que ell adopta les seves pròpies 
decisions.  
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
 
Finalitza el debat el Sr. Borrell assenyalant que els ajuntaments no cobren 
regularment del Consell les subvencions de les obres del PUOSC, que 
aquests diners són finalistes i han de servir per pagar les obres i que el 
Consell simplement és l’ens gestor d’aquests fons. 
Assenyala que l’anterior corporació va acceptar el compromís de redactar a 
aprovar una ordre de pagaments, compromís que no s’ha complert. 
 
El Sr. Ubach demana un vot de confiança perquè ell i el seu equip de 
govern puguin gestionar el Consell Comarcal. 
 
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, 
 
 
 
 


