
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 4 DE JUNY DE 2012 
 
ACTA NÚM.: 4/2012 
DATA:  4 de juny de 2012             
SESSIÓ:  ordinària. 
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 FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. RAMON SALSE FÉRRIZ 
 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 



SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
 

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 sessiò extraordinària de 
12 de març de 2012. Exp. 128/2012 i de la sessió extraordinària de 30 
d’abril de 2012. Exp. 202/2012. 
 
Vistes les actes de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària de 12 de 
març de 2012 i de la sessió extraordinària de 30 d’abril de 2012, que s’han 
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 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària 
de 12 de març de 2012 i de la sessió extraordinària de 30 d’abril de 2012, 
que s’han tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 



Segon.-  Coneixement de les actes de la Junta de govern de les sessions: 
ordinària de 21 de febrer de 2012. Exp. 113/2012, extraordinària de 27 
de març de 2012. Exp. 149/2012 i ordinària de 17 d’abril de 2012. Exp. 
180/2012. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 21 de febrer 
de 2012, de la sessió extraordinària de 27 de març de 2012 i de la sessió 
ordinària de 17 d’abril  de 2012. 
 
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 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de 
la sessió ordinària de 21 de febrer de 2012, de la sessió extraordinària de 
27 de març de 2012 i de la sessió ordinària de 17 d’abril  de 2012. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència i de 
gerència. Exp. 151/2012 i 152/2012. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, númerats 
del 6/2012 al 22/2012 i 25/2012 que consten a l’expedient 151/2012 i es 
donen íntegrament per reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
66/2011 al 67/2011, del 3/2012 al 16/2012 i del 18/2012 al 19/2012 que 
consten a l’expedient 152/2012 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 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 7/2012 aprovant les fitxes 
retributives del personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà de 
l’anualitat 2012. 11/2012 deixant sense efectes el decret de presidència 
164/2011, de 28 d’octubre i aprovant l’addenda de modificació del conveni 
entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per promoure accions de millora, educació i difusió ambiental i del 
patrimoni natural a la comarca. 12/2012 inscrivint la modificació de la 
capacitat de la instal·lació juvenil “El Flamicell” al registre d’instal·lacions 
d’activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 13/2012 formulant recurs d’alçada a la resolució del director de la 
Xarxa Ocupacional referent a l’expedient de subvenció per l’actuació 
“Catalogació de punts d’interès”. 14/2012 suspenent la tramitació de 
l’expedient de contractació del subministrament de l’actuació “Centre de 
visitants del Pallars Jussà” fins a la resolució dels recurs especial en 
matèria de contractació. 20/2012 aprovant el conveni de cooperació 
educativa universitat-empresa per al pràcticum de les titulacions que 
s’imparteixen a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de 
Lleida. 
SEGON.- Donar coneixement al Ple dels de Decrets del President del 
Consell Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 6/2012 aprovant la 
pròrroga de la contractació del Sr. Miquel Alemany. 8/2012 aprovant la 
transferència de documentació a l’Arxiu comarcal. 9/2012 aprovant el 
pagament de 2 certificacions l’obra PG-2009/614 a Castell de Mur. 
10/2012 aprovant el pagament de 3 certificacions de l’obra PG-DL-
2010/654 a Castell de Mur. 16/2012 delegant la Secretaria de la reunió de 
la Junta de Govern del 21-2-2012. 17/2012 delegant la representació de la 
reunió del Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça 
del dia 24 de febrer de 2012. 18/2012 atorgant el premi del concurs “Premi 
Jove Emprenedor-2011”. 19/2012 sol·licitant a la Direcció General de 
Patrimoni Cultural l’autorització per signar el contracte de cessió en 
comodat dels fons documental de Casa Figuerola de Talarn i aprovant el 
contracte. 21/2012 aprovant la contractació de la Sra. Carmen Varela com 



auxiliar administrativa. 22/2012 aprovant la contractació del Sr. Miquel 
Alemany com a xofer. 25/2012 aprovant el document de l’actuació “Pla de 
difusió del Pallars Jussà” i el projecte executiu “Adequació de l’entorn i 
integració paisatgística d’equipaments turístics”.  
TERCER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 5/2012 aprovant el 
pagament del servei de transport adaptat a tots els usuaris. 
QUART.- Donar coneixement al Ple de la resta de Decrets del Gerent del 
Consell Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 66/2011 atorgant 
ajuts individuals de desplaçament del curs 2010-2011. 67/2011 aprovant el 
pagament de la contractació dels monitors escolars d’Isona i Conca Dellà i 
la Torre de Capdella, curs 2010-2011. 3/2012 aprovant el pagament del 
tècnic de l’Arxiu comarcal. 4/2012 aprovant el pagament a l’ajuntament de 
Tremp per la compensació d’entrada de residus a l’abocador. 6/2012 
aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili mesos de 
març, abril i maig de 2011. 7/2012 aprovant el pagament als usuaris del 
servei d’ajut a domicili mesos de juny i juliol de 2011. 8/2012 aprovant el 
pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili mesos d’agost i setembre 
de 2011. 9/2012 aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp de la 
subvenció “Alt Pirineu Digital@....”. 10/2012 aprovant el pagament a 
l’ajuntament de Tremp i la Pobla de Segur per l’atenció a transeüns i 
actuacions d’urgència social. 11/2012 aprovant el pagament de part d’una 
certificació a Banco de Santander, SA i a Arfavima, SL. 12/2012 aprovant 
el pagament d’una certificació a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
i Construccions Enric Mitjana. 13/2012 aprovant el pagament de vàries 
factures. 14/2012 resolent favorablement la reclamació patrimonial 
presentada pel Sr. Barrios. 15/2012 atorgant un ajut d’urgència social a la 
Sra. Pérez. 16/2012 aprovant el pagament del complement d’activitat del 
mes de febrer 2012. 18/2012 atorgant un ajut d’urgència social a la família 
Robles Romero. 19/2012 aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut 
a domicili dels mesos d’octubre i novembre de 2011. 
 
Quart.- Aprovació de la 1a modificació dels Estatuts del Consorci 
Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça. Exp. 230/08 
 



El Ple del Consell en data 15 de setembre va aprovar els Estatuts 
reguladors del Consorci “Centre de Desenvolupament Rural Pallars-
Ribagorça”, el text dels quals consta a l’expedient. 
 
En data 13 d’abril de 2012, el Ple del Consorci va acordar la modificació 
del paràgraf segon de l’article 10, del  text dels Estatuts esmentats en el 
sentit d’incloure dins de la Comissió de Govern al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i excloure el Consorci del Montsec. 
 
El text íntegre d’aquesta modificació consta a l’expedient dins de la 
certificació de l’acord del Consorci. 
 
Atès que la modificació aprovada pel Consorci millorarà el posicionament 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, qui representa els interessos de la 
comarca. 
 
Vist l’informe de Secretaria que considera viable i adequada a la legalitat 
la modificació del text dels Estatuts esmentats  i estableix el procediment 
legal que cal seguir.  
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 160 i 313 (2) del 
Reglament d’obres i serveis dels ens locals, article 114 (3d) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, article 47 (2g) de la Llei 7/85, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 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 majoria absoluta, amb els vots favorables 
dels 8 membres del grup comarcal de CiU, el 3 del grup comarcal d’ERC i 
els 3 del grup comarcal del PSC. 
 
PRIMER.- Aprovar la primera modificació del text dels Estatuts del 
Consorci “Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça”, de 
conformitat amb l’acord del Ple del Consorci adoptat el dia 13 d’abril 



d’enguany, en el sentit d’incloure dins de la Comissió de Govern al 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i excloure el Consorci del Montsec, 
modificant així el  paràgraf segon de l’article 10 del Estatuts esmentats. 
SEGON.- Sotmetre l’anterior acord a informació pública durant un període 
de trenta dies hàbils als efectes de presentació d’al.legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al  Butlletí 
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en el tauler d’edictes del la Corporació. El termini començarà a comptar a 
partir del dia següent de la darrera publicació. El text modificat dels 
Estatuts s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre un 
nou acord, si en aquest termini no es formulen reclamacions ni 
al·legacions. 
TERCER.- Notificar aquests acords al Consorci “Centre de 
Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça” i a totes les entitats públiques i 
privades consorciades. 
QUART.- Facultar el president perquè subscrigui tots els documents que 
siguin necessaris per fer efectius els acords precedents. 
INTERVENCIONS:El Sr. Ubach explica la composició del Consorci 26 
membres, on 13 són públics. L’aprovació d’aquesta modificacio és que es 
doni de baixa de la Comissió de govern al Consorci del Montsec i 
incloure-hi com a membre al Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Cinquè.- Aprovació del conveni d’adhesió del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà al Consorci GlobaLleida. Exp. 253/2012 
 
Vist el text del conveni d’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà al 
Consorci GlobaLleida, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril 
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen 
la possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin 
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament 
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de 



règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre 
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les 
administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre 
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
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 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà al 
Consorci GlobaLleida. 
SEGON.- En conseqüència aprovar el text del conveni d’adhesió del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà al Consorci GlobaLleida, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
TERCER.- Fer constar l’interés del Consell Comarcal del Pallars Jussà en 
ser un dels quatre consells comarcals que el Consell General del Consorci 
esmentat, ha de designar per esdevenir membres del Comitè Executiu, de 
conformitat amb l’article 16 ( 2b) dels Estatuts reguladors del Consorci.  
QUART.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni. 
CINQUÈ.- Trametre aquest acord al Consorci GlobaLleida. 
SISÈ .- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. El 
Consell Comarcal aprovarà formar part del Consorci i demanarà formar 



part del Comité Executiu. Seguidament és produeix un canvi d’impressions 
on el Sr. Colomina explica el possible funcionament del Consorci, per 
l’elecció dels membres del Comité Executiu. 
 
Sisè.-Informe sobre les mesures de lluita contra la morositat del 1r 
trimestre de 2012. Exp. 252/2012. 
 
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. Ardanuy explica el contingut de l’acord. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
El Sr. Comenge fa palés que l’informe s’ha de fer trimestralment. 
 
Setè.- Informes. Exp. 250/2012 
Primer 
El Sr. Ubach informa de la convocatòria del Consell d’Alcaldes del dia 13 
de juny d’enguany a les 12.30 hores, atesa la visita a la comarca de la Sra. 
Rosa Pujol, Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
 
Segon 
El Sr. Ubach informa de la reunió d’avui dia 4 de juny amb la Sra. 
Meritxell Ruiz Isern, directora general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa del Departament d’Ensenyament, per exposar la problemàtica 
del transport escolar al pirineu amb una casuística molt diferent a la plana 
de Lleida. 
 
Atès que el professorat dels instituts de Tremp i la Pobla de Segur ha 
sol·licitat pel curs vinent fer jormada continuada. 



 
Atès que el transport dels nens de primària i secundària es fa conjuntament, 
s’hauria de desdoblar aquest transport i que el cost fós subvencionat per 
Ensenyament. 
 
Des del Consell s’ha plantejat una solució adequada al territori: menjadors 
escolars oberts i aules dels instituts obertes perquè els nens de secundaria 
facin fins a les 17.00 h activitats extraescolars i hi hagi un únic transport.  
 
S’ha pensat que el desdoblament del transport escolar representa més risc, 
etc. No obstant, el Departament d’Ensenyament haurà de prendre la decisió 
final en base a criteris econòmics i socials. 
 
Tercer 
El Sr. Aranda informa sobre el contingut de la reunió amb el director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, Sr. Josep M. Tost. Es va parlar de la 
importància del reciclatge a nivell familiar i de les diferents polítiques de 
residus que aplicarà el departament. També se li va exposar la 
problemàtica concreta del Pallars Jussà. 
 
Quart 
El Sr. Bellera informa sobre el finançament dels serveis d’assistència 
social, informe que també explicarà al Consell d’Alcaldes: 
Cost total Fitxa 1. (personal, equip bàsic i SAD): 747.563,96 € 
Aportació municipal: 74.480,88 € 
Aportació Consell Comarcal: 15.000,00 € 
Any 2011: l’aportació és de 5,18 €/habitant 
Any 2010: l’aportació és de 5,30 €/habitant 
Any 2009: l’aportació és de 5,37 €/habitant 
De conformitat amb l’art. 62.2 de la Llei 12/2007 de serveis socials en 
l’actual exercici els cost s’ajustarà al màxim. 
 



Vuitè.- Precs i preguntes. Exp. 249/2012 
 
Primer 
El Sr. Colomina pregunta quan es pagaran les subvencions del PUOSC als 
ajuntaments. 
El Sr. Ubach li respon que van arribar ingressos el passat divendres i que 
s’està elaborant el llistat de pagaments per ordre d’antiguitat. 
 
Segon 
El Sr. Elies fa referència a la dissolució del Consorci del Montsec i pregnta 
quan finalitzarà la seva vigència. 
 
El Sr. Ubach li respon que el dia 31 de desembre de 2012 i que el Consell 
Comarcal assumirà les competències relacionades amb l’observatori del 
Montsec, situat al municipi de Sant Esteve de la Sarga i gestionat per 
l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. Es crearà una comissió mixta 
amb la Generalitat, el Consell Comarcal i els ajuntaments que formen part 
del Consorci per aquesta gestió. 
 
El Sr. Colomina demana que el grup comarcal del PSC estigui informat 
d’aquestes reunions. 
 
El Sr. Ubach li informa que solament s’ha fet una trobada i que s’informarà 
a tots els consellers de la data i hora de les reunions de la comissió mixta. 
 
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, 


