ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 1 D’AGOST DE 2011
ACTA NÚM.: 6/2011
DATA: 1 d’agost de 2011
SESSIÓ: Extraordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.15 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
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
El Sr. President informa que per tal d’adquirir la plena condició dels seus
càrrecs, els consellers tal i com es va fer el passat dia 9 de juliol de 2011, cal
que prestin el jurament o promesa prescrit al R.D. 707/79 de 5 d’abril, en
relació a l’article 108.6 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny, de règim
electoral general. Atès que el Sr. Josep M. Dalmau Gil del grup comarcal del
PSC, no va assistir al Ple de constitució del Consell Comarcal i vist que ha
complert l’obligació que prescriu l’article 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i el 163 del text refós de la Llei 8/87,
de 15 d’abril Muncipal i de Règim Local de Catalunya, per Presidència se li
pren jurament, amb el següent text “Jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Conseller del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la
Constitució”
El Sr. Dalmau manifesta de forma afirmativa que promet el seu càrrec, per la
qual cosa adquireix la condició de Conseller Comarcal.
PRIMER.- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA
JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL .
El Consell Comarcal del Pallars Jussà, es constitueix amb els següents òrgans:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Ple.
La Presidència.
Les Vicepresidències.
El Consell d’Alcaldes.
El Gerent.
La Junta de Govern.

7. La Comissió Especial de Comptes.
Així mateix, també formaran part de l’organització del Consell Comarcal:
1. Dues Àrees Generals: la d’Administració i Desenvolupament i la de
Comunicació i Serveis a les Persones.
2. Altres comissions d’estudi o de treball que es puguin crear per temes
específics al llarg de la legislatura.
Atenent que es fa necessari procedir a l’establiment del règim de sessions dels
òrgans del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en els termes determinats als
articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Vistos els articles 47 i següents del text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles
12 i 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, per la qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Organització Comarcal de Catalunya i resta de legislació de règim local
concordant.
Vist el Reglament orgànic i de funcionament dels Òrgans de Govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, que crea la Junta de Govern.
Vist el Decret de Presidència del dia 25 de juliol 2011, de nomenament de la
Junta de Govern.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 19 membres presents, dels 19 que
el componen:
PRIMER.- Aprovar el règim de sessions del Ple del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, que es reunirà amb caràcter ordinari cada dos mesos, el primer
dilluns hàbil de cada mes parell a les 20.00 hores, i amb caràcter extraordinari
en tots aquells supòsits que preveu la legislació vigent.
SEGON.- Aprovar el règim de sessions de la Junta de Govern, que es reunirà
amb caràcter ordinari el primer i tercer dimarts hàbil de cada mes, a les 13.00
hores i amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la
legislació vigent.

Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació de la vuitena modificació
del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal, pel que fa al règim de sessions de la Junta de Govern.
TERCER.- Per Decret de Presidència podrà modificar-se el règim de sessions
establert.
QUART.- El Ple es dóna per assabentat del Decret de Presidència núm.
107/2011, de 25 de juliol, del nomenament de la Junta de Govern, amb els
següents membres:
President: Sr. Joan Ubach Isanta
Vocals: Lluís Bellera Juanmartí, Constante Aranda Farrero, Josep Castells Farré
i Joan Comenge Riba
A la Junta de Govern, hi assistirà el Gerent del Consell, amb veu però sense vot.
CINQUÈ.- El Ple es dóna per assabentat que per Decret de Presidència es podrà
ampliar fins a dos membres la composició de la Junta de Govern
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell portaveu del grup comarcal PSC-PM
sol·licita que les actes de la Junta de Govern es facin arribar puntualment a tots
els consellers.
SEGON.- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL CONSELL
D’ALCALDES.
Atès que l’article 12 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu com a òrgan dels
Consells Comarcals, el Consell d’Alcaldes.
Atès la necessitat d’aprovar el règim de sessions d’aquest òrgan, regulat en
l’article 11 (4) del Reglament Orgànic i de Funcionament dels Òrgans de
Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà i en l’article 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 integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca.
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 que en la primera reunió del Consell d’Alcaldes, almenys,
és proposarà el president i es decidirà el règim de les sessions, de conformitat
amb l’article 11 (2) del Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de
govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
SEGON.- Aprovar que es convocarà el Consell d’Alcaldes, el President del
Consell Comarcal del Pallars Jussà hi assistirà amb veu i sense vot i exercirà les
funcions de Secretari el que ho sigui del Consell Comarcal.
TERCER.- Aprovar que si no pot assistir al Consell d’Alcaldes, l’alcalde
corresponent, podrà delegar en un tinent d’alcalde.
Aquesta delegació s’haurà de presentar al Secretari a l’inici de la sessió i no és
delegable de manera permanent.
QUART.- Aprovar que el Gerent del Consell Comarcal podrà assistir a les
reunions del Consell d’alcaldes amb veu, però sense vot. Per a 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 EMD,
amb veu i sense vot.
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell dóna per suposat que en la redacció de
l’acord s’ha seguit el text del Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans
de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà i mostra la seva conformitat a
l’acord.
TERCER.- NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES. EXP. 328/2011.
Vist l’article 12, del DL 2/2003, 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, que estableix com a òrgan dels Consells Comarcals la
Comissió Especial de Comptes.
Atès que l’article 15 d’aquesta Llei estableix que és formada per un representant
de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i adopta
les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals
respectius, un per grup comarcal.
Vistos els articles 14 2q) i 15 del DL 2/2003, 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, que atribueixen al Ple les competències
per determinar el nombre de membres de la Comissió Especial de Comptes i

atribueixen els que corresponen a cada grup polític present en el Consell, tenint
en compte la representativitat de cadascun d’ells.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 19 membres presents dels 19 que
el componen:
PRIMER.- Nomenar els següents membres de la Comissió Especial de
Comptes; un per grup comarcal:
Grup comarcal de CiU: Sr. Joan Comenge i Riba
Grup comarcal del PSC: Sr Josep M. Dalmau i Gil
Grup comarcal d’ERC: Sr. Lluís Bellera i Juanmartí
SEGON.- La Comissió Especial de Comptes estarà presidida pel President del
Consell Comarcal o persona en qui delegui.
TERCER.- Els acords, informes, propostes i resolucions s’adoptaran per vot
ponderat.
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell fa palès que el membre del PSC serà el Sr.
Dalmau.
QUART.- NOMENAMENT DEL TRESORER. EXP. 328/2011
Vist l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, la Disposició
transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, per la qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
Atès que la normativa esmentada estableix que es pot encomanar a un membre
de la corporació les funcions de tresoreria.
Atès que aquesta competència correspon al Ple de conformitat amb la Instrucció
1a. c) de l’Ordre de 16 de juliol de 1963.
Vist l’article 194 del Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, de
28 de desembre, i resta de legislació de règim local concordant.
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 8 membres del grup comarcal del PSC-AM:
PRIMER.- Nomenar tresorer del Consell Comarcal del Pallars Jussà el Sr.
Joan Comenge i Riba, conseller d’aquesta entitat.
SEGON.- Dispensar el Sr Comenge de la presentació de la fiança que
determina la legislació vigent, responent solidàriament tots els membres del
Consell Comarcal del Pallars Jussà que votin a favor del nomenament.
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell informa al Ple que el grup comarcal del
PSC-AM, s’abstindrà en la votació d’aquest acord.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS
VICEPRESIDENTS DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ.
Per Decret de Presidència núm. 108/2011, de 25 de juliol, s’ha nomenat quatre
vicepresidents, amb el següent ordre: 1r. Lluís Bellera Juanmartí , 2n. Constante
Aranda i Farrero, 3r. Josep Castells i Farré i 4t. Joan Comege i Riba.
SISÈ.- CREACIÓ DE L’ÀREES GENERALS DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, DELS GRUPS COMARCALS I
ALTRES COMISSIONS.
Atenent que es fa necessari procedir a l’establiment de l’organització i
funcionament de les Àrees i altres òrgans del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, en els termes determinats als artícles 49 i següents del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, articles 12 i 14 del DL 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya, articles 38, 124 i 125 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals 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 8 membres del grup comarcal del PSC-AM:

PRIMER.- Pel funcionament del Consell Comarcal 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
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.
A) Composició
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.
B) 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.
SEGON.- S’acorda condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació
definitiva de la vuitena modificació, del Reglament Orgànic i de Funcionament
dels Òrgans de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, pel que fa a la
composició de les Àrees i al seu funcionament.
TERCER .- Aprovar la constitució de Grups Comarcals, de conformitat amb
les següents regles:
1. Només podran formar Grup Comarcal les llistes electorals presentades a les
eleccions municipals.
2. Cada llista electoral només podrà formar 1 grup Comarcal, al que només
poden pertanyer els membres de la llista.
3. A partir de l’aprovació d’aquestes normes els Consellers diposaran de 7 dies
per comunicar la seva adscripció a un dels Grups Comarcals.
4. Constituïts els Grups Comarcals les relacions amb el Consell es canalitzaran
amb els seus portaveus. A l’efecte i dins del termini de 7 dies esmentat més

amunt la majoria dels integrants del Grup, hauran de comunicar al Consell el
nomenament del seu portaveu titular i, si s’escau, de la persona que en cas
d’absència el substituirà.
5. Els escrits i manifestacions dels portaveus dels Grups Comarcal o dels seus
substituts expressaran la voluntat del Grup i li seran vinculats.
6. Qualsevol alteració de la composició, normes de representació o
funcionament o d’una altra mena, referent als Grups Comarcals haurà de
comunicar-se al Consell perquè tingui efectes.
7. El Consell Comarcal requerirà els Consellers Comarcals perquè dins del
termini de 7 dies comptador des de l’endemà de l’aprovació de la precedent
proposta, procedeixin a la constitució dels Grups Comarcals i a la seva
adscripció als mateixos. Així mateix, i dins del mateix termini els Grups
Comarcals hauran de comunicar el nomenament dels seus portaveus i
l’adscripció dels seus membres a les Comissions Informatives i a la Comissió
Especial de Comptes.
QUART.- Aprovar la creació d’altres comissions d’estudi o treball per a temes
específics. Aquestes comissions seran merament informatives, i les seves
conclusions no seran vinculants.
El sistema de funcionament serà similar al de les Àrees Informatives.
Els membres d’aquestes Comissions d’estudi o de treball seran designats pels
grups comarcals de forma específica pel temps que duri la Comissió.
Aquestes Comissions s’extingiran un cop redactin i elevin les seves conclusions
a l’òrgan corresponent, encara que poden seguir exercint una tasca de seguiment
i control si així ho decideixen els membres de la mateixa.
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell anuncia que el grup comarcal PSC-PM
votarà en contra de l’adopció d’aquest acord. Apunta que en la constitució de
les dues Àrees generals s’ha optat per la bipolarització CiU-ERC. Cada grup
comarcal s’ha responsabilitzat d’una Area. També vol fer constar que ha
desaparegut l’àrea general de suport als municipis.
En general opina que hi ha poca definició en el contingut de les competències
de les dues Àrees. Posa com exemple la competència en serveis i es pregunta en
que consistiran aquests i si es prestaran també serveis municipals mancomunats
o no.
Fa constar que desapareixen subàrees i que no estar clar en quina Àrea són la
d’urbanisme, agricultura i rehabilitació.
També vol fer constar que no hi consta qui prestarà serveis com el SAT i que
altres serveis canvien d’Àrea: turisme, cultura, etc.

Torna a recolzar que la paraula serveis no hi aporta cap contingut concret i
pregunta en que consisteix la promoció comarcal.
El Sr. Ubach li respon que les dues Àrees es reuniran comjuntament per la qual
cosa s’evitarà la bipolarització d’aquestes. Pel que fa referència al contingut de
les Àrees el Sr. Ubach es compromet a concretar al Sr. Borrell en que consisteix
la competència en serveis i detallar el contingut de cada Àrea.
SETÈ.- NOMENAMENT DELS REPRESENTATS DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ ALS DIFERENTS ÒRGANS I
ENTITATS DELS QUE EL CONSELL FORMA PART. EXP. 310/2011.
Vistos els articles 114 i següents del del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i resta de legislació de règim local concordant.
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-AM:
PRIMER : Nomenar els representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà
als diferents entitats u organs tal com seguidament s’indica :
REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ A
ENTITATS I ORGANISMES
CONSELLERS DESIGNATS
Maria Rosa Amorós Capdevila
Titular : Joan Comenge Riba .
Suplent : Lluís Bellera i Juanmartí

ENTITAT I/O ORGANISME
Reserva de caça del Boumort
Consorci per a la Normalització Lingüística
Consorci Centre de Desenvolupament Rural
Pallars Ribagorça (CEDER)

Joan Ubach Isanta
Joan Ubach Isanta
Joan Ubahc Isanta

Consorci del Montsec (Junta de Govern)
Consorci del Montsec ( Comissió Executiva)
Consell de Salut de les Regions Sanitàries

Josep Pont Bonet

Joan Ubach Isanta
Neus Burgués Coma
Joan Comenge Riba
Lluís Bellera Juanmartí
Josep Castells Farré
Joan Ubach Isanta
Constante Aranda Farrero
Joan Ubach Isanta
Maria Rosa Amoròs Capdevila
Joan Ubach Isanta
Neus Burgués Coma
Joan Ubach Isanta
Lluís Bellera Juanmartí
Joan Ubach Isanta
Lluís Bellera Juanmartí
Julian Rosell Oliva
Joan Ubach Isanta
Josep Castells Farré
Constante Aranda Farrero
Joan Ubach Isanta
Constante Aranda Farrero
Ramon Salse Férriz
Josep Castells Farré
Joan Ubach Isanta
Constante Aranda Farrero

Patronat del Museu dels Raiers
Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes
Comité de segiment del DOCUP. Fons
comunitaris
Consell Assessor dels establiments de serveis
socials
Consell Assessor de transport
Patronat Intercomarcal de Turisme de les Terres
de Lleida, i del Consell Assessor de Turisme
Consell Esportiu del Pallars Jussà
Comissió d’escolarització
Assemblea de la Federació de Municipis de
Catalunya
Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca
Consell General de Muntaya
Institut de Desenvolupament del Pirineu i la
Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
Comité Local Creu Roja Pallars Jussà
Institut d’Estudis Ilerdencs
Comissió de Seguiment de Transports
Consorci per a la gestió de residus municipals a
les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i
Alta Ribagorça
Consorci Català de Desenvolupament Local
Assemblea General i Comissió Executiva
Associó Estació Biològica del Pallars Jussà
Consorci del Govern Territorial de Salut
Un Ramat de Camins : Associació Pirinènca per
al foment de la cultura i el turisme

SEGON : La delegació d’aquestes representacions s’entendrà acceptada
tàcitament si en el termini de 3 dies hàbils, comptadors des de la notificació
d’aquest acord, el membre destinatari de la delegació no manifesta
expressament davant del Ple del Consell que no accepta la delegació.
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell informa que el grup comarcal PSC-PM
votarà en contra d’aquest acord. Opina que aquest nomenament de representants
és exclusivista, poc integrador, poc generós i molt poc comarcalista, ja que
solament s’han nomenat representants dels grups que formen part de l’equip de
govern.

VUITÈ.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL PER A L’APROVACIÓ I PAGAMENT DE LES
CERTIFICACIONS DEL PUOSC I RESTA DE PLANS GESTIONATS
PEL CONSELL COMARCAL I DE LES OBRES CONTRACTADES PEL
CONSELL COMARCAL. EXP. 319/2011.
Atesa la urgència d’aprovar les certificacions d’obra del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, el Programa Específic de la Diputació de Lleida i d’altres
Plans que són gestionats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Atesa la urgència d’aprovar les certificacions de les obres contractades pel propi
Consell Comarcal (plans de camins i d’altres actuacions).
Atès que els plens ordinaris del Consell se celebraran cada dos mesos.
Vistos els articles 13 h) i 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.- Facultar el Sr. President del Consell Comarcal per aprovar les
certificacions d’obra i el pagament de tots els plans d’obres que siguin
gestionats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.
SEGON.- Facultar el Sr. President per aprovar les certificacions d’obra i els
pagaments de les obres contractades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.
NOVÈ.- APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE LES
BASES DEL PRESSUPOST DEL CONSELL PER L’EXERCICI 2011.
EXP. 320/2011.
Vist l’expedient de la primera modificació de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2011, al qual són incorporats: els informes de
Secretaria i Intervenció.
Vist el text de modificació de l’article 26.1 de les Bases esmentades, que consta
a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.

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, 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-AM:
PRIMER.- Aprovar inicialment la primera modificació 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.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils,
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d'Edictes de la Corporació. Si no es presenten al·legacions, l'expedient quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
QUART.- Trametre’n, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la Delegació
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
Resumeix que s’ha passat de dues dedicacions exclusives a una dedicació
exclusiva i dues dedicacions parcials.
El Sr. Borrell fa palès que el grup comarcal PSC-PM votarà en contra de la
modificació, opina que existeix un increment de despesa respecte al pressupost
de l’exercici 2010, cosa no procedent en la situació de crisi actual. La partida
pressupostària ha augmentat considerablement des de l’any 2007.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre els Srs. Borrell i
Ubach.
El Sr. Borrell opina que hi ha una excesiva professionalització dels càrrecs
polítics. Pregunta que significarà exactament dedicació a temps parcial i si hi
haurà un horari.
El Sr. Ubach li respon que si.
Pel que fa a l’import dedicat a les indemnitzacions dels càrrecs polítics el Sr.
Ubach informa que s’ha suprimit la figura de l’assessor polític. Amb aquest
estalvi i el de les dedicacions parcials s’ha aconseguit una disminució dinerària

d’aproximadament 34.000,00 € anuals, un estalvi important amb l’anterior
legislatura.
Fa esment a que li extranya que el grup comarcal PSC-PM voti en contra quan
es va abstenir en l’aprovació de les indemnitzacions de l’anterior legislatura el
global de les quals era superior a l’aprovat actualment.
El Sr. Borrell li respon que es va votar en contra del pressupost de l’exercici.
Demana que consti en acta que el seu grup sempre s’ha pronunciat en contra de
l’assessor polític.
El Sr. Ubach li respon que haurien de felicitar-los per suprimir aquesta figura si
tan en contra hi estaven.
El Sr. Colomina demana un aclariment sobre el text del document aprovat,
concretant sobre la redacció de l’apartat de les dietes.
Finalitza el debat informat el Sr. Bellera que es farà un estudi comparatiu de les
despeses aprovades per a les indemnitzacions actuals i les despeses de l’anterior
corporació i assenyalant el Sr. Ubach que en el proper Ple es donarà una
explicació detallada del document que ara s’aprova, concretament l’article 26 de
les Bases d’esecució del pressupost de 2011, i es respondrà la pregunta del Sr.
Colomina.
DESÈ.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. EXP. 321/2011.
INFORMES
El Sr. Ubach informa sobre els següents assumptes:
Primer
Felicitar en nom propi i del Ple del Consell al Sr. Dalmau pel seu nomenament
com a vicepresident de la Federació nacional d’associacions i municipis amb
centrals hidroelèctriques.
Segon
Que el Sr. Francesc Borrell, portaveu del grup PSC-PM ha presentat en dia
d’avui un recurs de reposició contra l’acord del Ple del dia 9 de juliol de 2011
de nomenament del gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Tercer
En dia d’avui l’Agència de Residus de Catalunya ha traspassat al Consell
Comarcal del Pallars Jussà la gestió de les instal·lacions de l’abocador de RSU

de Figols. Properament s’iniciaran les actuacions de retirada de lixiviats i neteja
de l’abocador en general.
PRECS I PREGUNTES
Primer
El Sr. Borrell fa els següents precs:
a) Demana que amb la convocatòria de les reunions del Ple s’enviïn les
propostes d’acord.
b) Demana que el Consell Comarcal del Pallars Jussà pagui puntualment als
ajuntaments de la comarca les subvencions del PUOSC que té
endarrerides.
c) Sol·licita que si finalment la seu de l’Institut de desenvolupament de l’Alt
Pirineu i Aran (IDAPA) és la ciutat de la Seu d’Urgell i no la ciutat de
Tremp com fins ara, el Consell Comarcal trameti a la Generalitat de
Catalunya un escrit de queixa.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions sobre aquest asssumpte.
Segon
El Sr. Dalmau entrega al Sr. President un document de balanç de la legislatura
com a portaveu del grup comarcal PSC-PM i un escrit sobre la gestió actual del
centre CITA. Seguidament fa un resum dels dos documents que s’enviaran
individualment a tots els consellers.
Tercer
El Sr. Dalmau fa els següents precs:
a) Demana que hi hagi un consens polític entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i el Consell d’Alcaldes. Creu que el Consell d’Alcaldes ha
de treballar per a una millora global del Pallars Jussà.
b) Pel que fa a la gestió dels RSU sol·licita:
a. La neteja de contenidors de brossa.
b. La recollida regular dels contenidors de vidre, que sempre estan
plens.
c) Pel que fa al sector turístic demana una incentivació d’aquest. Dreu que
els productes que fins ara s’han ofertat de la comarca, plafons
informatius, etc., no han estat els adequats. Creu que s’ha de treure a la
comarca de la situació actual. Sol·licita la redacció d’un Pla estratègic de
tots els municipis de la comarca.

Desprès d’un ampli canvi d’impressions entre els Srs. Dalmau i Ubach, el Sr.
Castells respon al Sr. Dalmau que s’han instal·lat plafons com el del mirador de
Comiols que dóna una informació molt complerta sobre la Conca de Tremp des
de fa 5 milions d’anys.
d) Pel que fa a l’assignació econòmica als grups polítics pregunta si s’ha
habilitat alguna partida.
El Sr. Ubach li respon que actualment no existeix aquesta assignació.
Quart
El Sr. Sala demana que la recollida de RSU al municipi d’Abella de la Conca es
faci cada setmana i també sol·licita més contenidors de selectiva (vidre, cartró i
plàstic).
El Sr. Aranda li respon que s’intentarà millorar els serveis, però que els
contenidors de selectiva no es poden posar a determinats llocs amb poca
població. Creu que s’han d’optimitzar els recursos.
Seguidament es produeix un canvi d’impressions sobre la recollida del vidre.
Cinquè
El Sr. Colomina demana quina és la previsió de la neteja de contenidors.
El Sr. Aranda li respon que s’han netejat cada mes durant la temporada d’estiu.
El Sr. Colomina informa que fan molt mala olor, especialment els soterrats.
Sisè
El Sr. Elies fa una reflexió sobre la situació de la part baixa del Pallars Jussà pel
que fa a la promoció turística. Creu que s’hauria de prendre més iniciatives,
posa com exemple el concert de la Cova Negra al municipi de Llimiana. Opina
que el Consorci del Montsec hauria de treballar en aquest sentit.
Informa que a Llimiana hi ha coves úniques que es podrien habilitar i ser un bon
reclam turístic.
El Sr. Ubach li respon que el Consell Comarcal ha col·laborat amb el concert de
la Cova Negra i que aquest acte ha servit per la promoció de la Cova.
Finalitza la sessió amb un canvi d’impressions entre la majoria dels assistents.

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,

