
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 30 
D’ABRIL DE 2012 
 
ACTA NÚM.:  3/2012 
DATA:  30 d’abril de 2012                 
SESSIÓ:  Extraordinària. 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.30 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. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
SR. RAMON SALSE FÉRRIZ 
 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 



 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT. GERENT 
 
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.- Donar compte del manifest sobre l’article 12.5 de la Llei 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vist el manifest tramès per la Diputació de Lleida referent a la l’aprovació 
de la “Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera”, que es descriu a continuació: 
 
Reunits a la Diputació de Lleida el 27 d’abril de 2012 els alcaldes de ciutats 
capitals de comarca i presidents de Consells Comarcals de la demarcació, 
 

EXPOSEM 
 
Una elevada preocupació per las disposicions recollides a la “Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” aprovada el passat dia 
25 d’abril que afecten a la capacitat financera de las Corporacions Locals, en 
especial en allò que disposa l’article 12.5 segons el qual els ingressos que 
s’obtinguin por sobre del previst es destinaran íntegrament a reduir el nivell de 
deute públic. 
 
El fet que els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2012 no s’aprovin fins 
ben entrat l’exercici comporta que les entitats locals que als darrers mesos de 
2011, en compliment del que es preveu al Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, varen tramitar i aprovar els seus pressupostos per al 



2012, en base a les previsions de participació en els tributs de l’Estat de 
l’exercici 2011, ho fessin amb desconeixement del saldo de la liquidació de 
2010 i sense saber que s’acabaria modificant el règim de devolució dels saldos 
negatius dels exercicis 2008 i 2009. Aquestes corporacions locals es veuen ara 
greument perjudicades respecte d’aquelles altres que, amb infracció de 
l’obligació de tenir el pressupost aprovat de l’exercici 2012, aprovin aquest una 
vegada s’hagin aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat, i per tant puguin 
recollir totes aquests previsions en els seus pressupostos sense que els hi sigui 
d’aplicació la limitació de l’article 12.5. 
 
Entenem que aquest article 12.5, hauria de ser d’aplicació per a situacions de 
normal funcionament i per a ingressos puntuals que es puguin produir al llarg 
de l’exercici, tant en la previsió com en l’execució del pressupost. Aquesta 
normalitat, però, no es dona en el cas de saber les previsions d’ingressos de 
l’Estat fins al mes de maig de l’exercici en curs amb el pressupost de l’entitat 
local de l’exercici ja aprovat, fet que modifica bona part de les previsions 
pressupostàries de cada entitat i que obligatòriament cal reajustar. 
 
 
Per tot això i amb l’objectiu d’esmenar aquesta disfunció, 

 
SOLICITEM 

 
La inclusió en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat d’una 
disposició transitòria que permeti l’aplicació a despeses generals d’aquells 
ingressos no previstos en l’actual exercici econòmic que procedeixin de la 
participació en els tributs de l’Estat. 
 
S’acorda trametre aquest manifest a les meses del Congrés de Diputats i del 
Senat i a tots els grups polítics d’ambdues cambres legislatives 
 
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 Comarcal, amb l’assistència de 13 membres, es dóna per 
assabentat del manifest signat a la Diputació de Lleida el 27 d’abril de 
2012 pels alcaldes de ciutats capitals de comarca i presidents de Consells 
Comarcals de la demarcació de Lleida. 
 



Segon.- Aprovació de la moció sobre la Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
Vista la moció presentada pels grups polítics de CiU, ERC i PSC  del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà que es descriu a continuació: 
 
“Constante Aranda Farrero, Josep Castells Farré i Francesc Borrel Grau, com a 
portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, a 
l’empara del que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 
de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple del Consell 
Comarcal la següent: 

 
MOCIÓ 

 
Existeix entre les entitats locals una elevada preocupació per las disposicions 
recollides a la “Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera ” aprovada el passat dia 25 d’abril que afecten a la 
capacitat financera de las Corporacions Locals, en especial en allò que disposa 
l’article 12.5 segons el qual els ingressos que s’obtinguin por sobre del previst 
es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute públic, i l’article 32 que 
regula el destí del superàvit pressupostari de l’exercici. 
 
Pel que fa a l’article 12.5, el fet que els Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2012 no s’aprovin fins ben entrat l’exercici comporta que les entitats locals 
que als darrers mesos de 2011, en compliment del que es preveu al Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, varen tramitar i aprovar els seus 
pressupostos per al 2012, en base a les previsions de participació en els tributs 
de l’Estat de l’exercici 2011, ho fessin amb desconeixement del saldo de la 
liquidació de 2010 i sense saber que s’acabaria modificant el règim de 
devolució dels saldos negatius dels exercicis 2008 i 2009. Aquestes 
corporacions locals es veuen ara greument perjudicades respecte d’aquelles 
altres que, amb infracció de l’obligació de tenir el pressupost aprovat de 
l’exercici 2012, aprovin aquest una vegada s’hagin aprovat els Pressupostos 
Generals de l’Estat, i per tant puguin recollir totes aquests previsions en els 
seus pressupostos sense que els hi sigui d’aplicació la limitació de l’article 
12.5. 
 
Entenem que aquest article 12.5, hauria de ser d’aplicació per a situacions de 
normal funcionament i per a ingressos puntuals que es puguin produir al llarg 
de l’exercici, tant en la previsió com en l’execució del pressupost. Aquesta 
normalitat, però, no es dona en el cas de saber les previsions d’ingressos de 



l’Estat fins al mes de maig de l’exercici en curs amb el pressupost de l’entitat 
local de l’exercici ja aprovat, fet que modifica bona part de les previsions 
pressupostàries de cada entitat i que obligatòriament cal reajustar. 
 
Per altra banda, l’article 32, regula el destí del superàvit pressupostari. En el 
cas de que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es 
destinarà a reduir el endeutament net. Aquesta disposició afecta a totes les 
entitats locals, tinguin l’endeutament que tinguin i no té en compte si la gestió 
dels seus recursos financers ha estat adequada o no. 
 
Per tot això i amb l’objectiu d’esmenar aquestes disfuncions, els grups de CiU, 
ERC i PSC del Consell Comarcal del Pallars Jussà proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció  dels següents,                                                        
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Sol·licitar la inclusió en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat d’una disposició transitòria que permeti l’aplicació a despeses 
generals d’aquells ingressos no previstos en l’actual exercici econòmic que 
procedeixin de la participació en els tributs de l’Estat. 
Segon.-  Sol·licitar l’autorització, a aquells ajuntaments que no superin un límit 
determinat d’endeutament, per aplicar a despeses generals el resultat positiu 
de l’exercici. 
Tercer.-  Comunicar aquests acords a les meses del Congrés de Diputats i del 
Senat, a tots els grups polítics d’ambdues cambres legislatives, a l’Associació 
de Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis 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 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió en el Projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat d’una disposició transitòria que permeti l’aplicació a 
despeses generals d’aquells ingressos no previstos en l’actual exercici 
econòmic que procedeixin de la participació en els tributs de l’Estat. 



SEGON.- Sol·licitar l’autorització, a aquells ajuntaments que no superin 
un límit determinat d’endeutament, per aplicar a despeses generals el 
resultat positiu de l’exercici. 
TERCER.- Comunicar aquests acords a les meses del Congrés de Diputats 
i del Senat, a tots els grups polítics d’ambdues cambres legislatives, a la 
Diputació de Lleida, a l’Associació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
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, 
 


