
ACTA DE LA 1a SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 6 DE    
JULIOL DE 2011 
 
ACTA NÚM.: 3/2011 
DATA:   6 de juliol de 2011               
SESSIÓ: 1a  Extraordinària. 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  13.30 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.45 hores 
 
En la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es 
relacionen, sota la Presidència del Vicepresident 1r del Consell i assistits 
per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT. Delegat per Decret de Presidència núm 98/2011 
SR.  JOSEP CASTELLS I FARRÉ 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO 
CONSELLERS 
SR. LLUIS BELLERA I JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL I GRAU 
SR. JOSEP M. DALMAU I GIL  
SR. JAUME ELIES I ELIES 
SRA. MA. TERESA MONTANUY I BARÓ 
SR. LLUÍS OLIVA I DÍAZ 
SR. JOSEP MA. PONT I BONET 
 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 



SR. XAVIER PONT I JORDANA 
SR. GENIS AGULLANA I PALAU 
SR. JOSEP DURANY I GALERA 
SR. ALEIX ENSEÑAT I DOLSET 
SR. JOAN JORDANA I BONETA 
SR. JAUME MONTANUY I BARÓ 
SR. ANTONI PALAU I CASAL 
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA 
SR. JULIÀ SALA I MONSÓ 
SR. ANTONI SAMSÓ I TOHÀ 
 

Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 

 
PRIMER.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 4 d’abril de 
2011. Exp. 149/2011. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari del dia 4 d’abril 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 9 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari del dia 4 
d’abril de 2011. 
INTERVENCIONS: El Sr. Dalmau vol que consti en cacta que el 4 
d’abril va demanar l’aprovaió de la moció del PSC sobre la constitució de 
la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. El Sr. Pont li va dir que es consensuaria 
pels 3 grups polítics i que s’inclouria en l’ordre del dia del proper ple i no 
s’ha inclòs en l¡ordre del dia d’aquesta sessió. 



SEGON.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de les 
sessions ordinàries de 7 de març de 2011 (exp. 82/2011), 4 d’abril de 
2011 (exp.146/2011), 16 de maig de 2011 (exp. 192/2011) i de la 1a 
sessió extraordinària de 6 de juliol de 2011 (exp. 254/2011).  
Coneixement i Convalidació dels decrets de Presidència i Gerència. 
Exp. 83/2011, 84/2011, 195/2011, 196/2011, 251/2011 i 252/2011.  
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària del dia 7 de 
març de 2011, de la sessió ordinària de 4 d’abril de 2011, de la sessió 
ordinària de 16 de maig de 2011 i de la 1a sessió extraordinària de 6 de 
juliol de 2011. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, númerats 
del 246/2010 al 249/2010, de l’1/2011 al 4/2011 i del 6/2011 al 28/2011 
que consten a l’expedient 83/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats de 
l’1/2011 al 4/2011 i del 6/2011 al 7/2011, que consten a l’expedient 
84/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, númerats 
163/2010, del 250/2010 al 252/2010, del 29/2011 al 54/2011 i del 57/2011 
al 60/2011 que consten a l’expedient 195/2011 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats 
5/2011 i del 8/2011 al 16/2011, que consten a l’expedient 196/2011 i es 
donen íntegrament per reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, númerats 
del 253/2010 al 255/2010, del 55/2011 al 56/2011 i del 61/2011 al 98/2011 
que consten a l’expedient 251/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
16/2011 al 26/2011, que consten a l’expedient 252/2011 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 



 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 9 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de 
la sessió ordinària del dia 7 de març de 2011, de la sessió ordinària de 4 
d’abril de 2011, de la sessió ordinària de 16 de maig de 2011 i de la 1a 
sessió extraordinària de 6 de juliol de 2011. 
SEGON.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Xavier Pont i Jordana, número: 3/2011 aprovant 
l’addenda de pròrroga per al primer semestre de 2011 del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant ADIGSA i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà per la gestió del programa de mediació 
per al lloguer social a la comarca del Pallars Jussà. 4/2011 aprovant el Pla 
de Seguretat i Salut, la certificació 1a i la cessió de crèdit a favor de Banco 
Santander, SA de l’obra “Enllumenat exterior del Castell de Llordà” 
realitzada per l’empresa Arfavima, SL, per import de 57.091,64 €. 7/2011 
aprovant les fitxes retributives del personal del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà de l’anualitat 2011. 8/2011 aprovant els projectes executius 
de les obres: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XX: 
actuació 1 als municipis de Conca de Dalt, la Pobla de Segur, Senterada, 
Gavet de la Conca i Talarn”, “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. 
Fase XX: actuació 2 als municipis d’Abella de la Conca, Llimiana, Tremp, 
Salàs de Pallars i la Torre de Capdella”, “Pla d’arranjament de camins al 
Pallars Jussà. Fase XX: actuació 3 als municipis de Castell de Mur, Sant 
Esteve de la Sarga, Isona i Conca Dellà i Sarroca de Bellera” i “Pla 
d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XX: actuació 4 senders”. 
13/2011 aprovant el conveni entre el Departament d’Ensenyament, IES 
Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la formació pràctica en 
centres de treball.  25/2011 aprovant la compatibilitat de treball de la Sra. 
Raquel Llovet per exercir tasques laborals en l’empresa privada fora de 
l’horari laboral del Consell Comarcal.  



TERCER.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets del President 
del Consell Comarcal, Sr. Xavier Pont Jordana, que consten a l’expedient 
83/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 
QUART.- Convalidar els Decrets de la Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, número: 1/2011 
aprovant la cessió de crèdit de l’empresa Construccions Enric Mitjana de la 
certificació 2a de l’obra  “Creació d’un Centre d’acollida turística al 
Pallars Jussà. Fase II” a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 6/2011 
aprovant la cessió de crèdit de l’empresa Arfavima, SL de la certificació 2a 
de l’obra “Enllumenat exterior del Castell de Llordà” a favor de Banco 
Popular Español, SA. 
CINQUÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets de la Gerent del 
Consell Comarcal, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, que consten a 
l’expedient 84/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 
SISÈ.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Xavier Pont i Jordana, número: 251/2010 aprovant la 
cessió de crèdit a favor de Caja Madrid de les certificacions de l’obra “Pla 
d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XIX als municipis de Conca 
de Dalt, Isona i Conca dellà, Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Torre de 
Capdella i Tremp”. 252/2010 aprovant les factures incloses en la relació 
núm. 11/2010 i el seu pagament. 29/2011 concedint al Sr. Francesc 
Fornons la reducció de places sol·licitada i determinar que l’alberg de 
joventut “La Torre” té capacitat per a 46 persones. 30/2011 aprovant el 
contracte de confidencialitat per prestacions de serveis sense accessos a 
dades personals entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’empresa 
Servicios Microinformática, SA . 32/2011 aprovant la cessió de crèdit a 
favor de Caja de Ahorros de la Inmaculada de part de la certificació 1a i 
última de l’obra “Projecte de millora i condicionament de l’enllumenat 
públic exterior als pobles del Pallars Jussà. Fase IVa: Beranui, Toralla, 
Cèrvoles i Aransis. 33/2011 aprovar les certificacions 1a a 8a de l’obra 
“Construcció casa cultural La Lira. Projecte parcial d’edificació i 
instal·lacions de l’edifici” i el seu pagament. 41/2011 aprovant la cessió de 
crèdit a favor de Banco Popular Español, SA de part de la certificació 1a i 
última de l’obra “Projecte de millora i condicionament de l’enllumenat 
públic exterior als pobles del Pallars Jussà. Fase IVa: Beranui, Toralla, 
Cèrvoles i Aransis. 42/2011 declarant aprovada la relació d’aspirants 



admesos i exclosos a la plaça d’agent de vendes per al projecte “Nous 
senders: un camí conjunt cap a l’ocupació a l’Alt Pirineu i Aran”, 
nomenant el tribunal qualificador i convocant-lo. 46/2011 declarant 
aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos a la plaça de director 
del projecte Treball a les 7 comarques i nomenant el tribunal qualificador. 
49/2011 aprovant el conveni model de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments del Pallars Jussà per a la 
participació en l’organització del FestiPallars. 50/2011 aprovant el conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament 
de Senterada per a la participació en l’organització del FestiPallars. 
51/2011 aprovant el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i l’ajuntament de la Pobla de Segur per a la participació 
en l’organització del FestiPallars. 52/2011 aprovant el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament 
d’Isona i Conca Dellà per a la participació en l’organització del 
FestiPallars. 53/2011 aprovant el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp per a la participació en 
l’organització del FestiPallars. 58/2011 aprovant la proposta de Pla 
d’actuació Jove 2011 i sol·licitant la formalització del conveni a la 
Direcció General de Joventut. 60/2011 aprovant els projectes executius de 
les obres “Rehabilitació lluernaris i remateria de coure edifici Centre 
d’Acollida Turística (CITA)” i “Rehabilitació coberta edifici Centre 
d’Acollida Turística (CITA)”.  
SETÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets del President del 
Consell Comarcal, Sr. Xavier Pont Jordana, que consten a l’expedient 
195/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 
VUITÈ.- Convalidar els Decrets de la Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, número: 5/2011 
aprovant les factures incloses en la relació núm. 1/2011 i el seu pagament. 
13/2011 nomenant el Sr. Antoni Flores Ardiaca, enginyer tècnic industrial, 
director tècnic i coordinador de seguretat i salut de l’obra 
“Condicionament de serveis d’equipaments turístics a la comarca del 
Pallars Jussà”. 
NOVÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets de la Gerent del 
Consell Comarcal, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, que consten a 
l’expedient 196/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 



DESÈ.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Xavier Pont i Jordana, número: 255/2010 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 12/2010 i el seu pagament. 65/2011 
aprovant el contracte de confidencialitat per prestacions de serveis sense 
accessos a dades personals, entre el Consell Comarcal i l’empresa Gestoria 
Moragues, SL. 66/2011 aprovant el conveni entre l’ajuntament de Tremp i 
el Consell Comarcal per establir el marc de col·laboració i determinar les 
condicions d’ús d’un pis per als estudiants en pràctiques, de la Facultat de 
Medicina i l’Escola Universitària d’Infermeria. 67/2011 aprovant el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Associació Serveis 
de Participació i Sostenibilitat (PAS) en relació a la ruta turístico cultural 
“El Camí” a seu pas per la comarca. 72/2011 aprovant el preu públic de la 
matrícula per l’assistència al “Curs d’enquadernació de llibres”. 77/2011 
aprovant la memòria de l’actuació “Pla municipal per l’adequació a la Llei 
6/2011 i al decret 82/2005 de la il·luminació exterior existent al municipi 
de la Torre de Capdella” i sol·licitud de subvenció al Dep. d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 78/2011 aprovant la relació 
d’admesos i exclosos al concurs de selecció d’una plaça de pedagog/a, 
nomenant el tribunal qualificador de la plaça i convocant-lo a la reunió de 
valoració de mèrits. 81/2011 aprovant el cessament de la Sra. Ma. Teresa 
Ramoneda i Sentenach com a gerent del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 95/2011 aprovant les factures incloses en la relació núm. 3/2011 i el 
seu pagament. 
ONZÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets del President del 
Consell Comarcal, Sr. Xavier Pont Jordana, que consten a l’expedient 
251/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 
DOTZÈ.- Convalidar els Decrets de la Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, número: 16/2011 
aprovant les factures incloses en la relació núm. 2/2011 i el seu pagament. 
21/2011 aprovant la cessió de crèdit sol·licitada per l’empresa 
ARFAVIMA,SL de l’obra “Projecte de millora i condicionament de 
l’enllumenat exterior als pobles del Pallars Jussà”. Fase Ivb: Sas, Les 
Esglèsies, la Pobla de Segur, Talarn i Tremp a favor de Banco Santander, 
SA. 24/2011 nomenant el Sr. German Palacin, director tècnic i el Sr. 
Benjamí Puigarnau, coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres 
“Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XX”. 25/2011 



nomenant el Sr. Jordi Castilló, director tècnic i el Sr. Benjamí Puigarnau, 
coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra “Senyalització 
d’accessos a nuclis, masies i elements d’interès turístic als Pallars Jussà”. 
TRETZÈ.- Donar-se per assabentat de la resta de Decrets de la Gerent del 
Consell Comarcal, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, que consten a 
l’expedient 252/2011 i es donen íntegrament per reproduïts. 
INTERVENCIONS: el Sr. Borrell demana que es facin arribar amb més 
puntualitat les actes de la Junta de Govern. Concretament en aquesta sessió 
s’aprova l’acta del dia 7 de març. 
 
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 per delegació, 
 
 
 
 


