
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 
2012 
 
ACTA NÚM.: 5/2012 
DATA: 1 d’octubre de 2012                   
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 FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
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 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 



SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
 

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 del Ple de la sessiò ordinària de 4 de juny 
de 2012. Exp. 251/2012. 
 
Vista l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió ordinària de 4 de juny de 2012, 
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 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió ordinària de 4 de 
juny de 2012, que s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de 
la sessió.  
 
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de govern de les sessions: 
extraordinària de 9 de maig de 2012. Exp.211/2012, ordinària de 22 de 
maig de 2012. Exp. 225/2012, ordinària de 5 de juny de 2012. Exp. 



262/2012, ordinària de 19 de juny de 2012. Exp. 284/2012, ordinària de 
17 de juliol de 2012. Exp. 304/2012 i ordinària de 7 d’agost de 2012. 
Exp. 319/2012. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 9 de 
maig de 2012, ordinària de 22 de maig de 2012, ordinària de 5 de juny de 
2012, ordinària de 19 de juny de 2012, ordinària de 17 de juliol de 2012 i 
ordinària de 7 d’agost 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 extraordinària de 9 de maig de 2012, ordinària de 22 de maig de 
2012, ordinària de 5 de juny de 2012, ordinària de 19 de juny de 2012, 
ordinària de 17 de juliol de 2012 i ordinària de 7 d’agost de 2012. 
INTERVENCIONS: En relació al punt 17è de l’acta de la Junta de 
Govern del dia 7 d’agost de 2012, el Sr. Borrell pregunta sobre el 
contingut de la memòria que s’aprova. 
Els Srs. Ubach i Ardanuy li responen que fa referència als honoraris de 
redacció d’un projecte que englovarà l’espai expositiu del centre CITA 
amb una temàtica relacionada amb l’energia elèctrica i les centrals 
productores. Fan palès que el vicepresident Sr. Josep Castells va assistir a 
la darrera reunió de la Comissió del Centari de les Hidroelèctriques i va 
explicar aquesta iniciativa. 
 
En un altre ordre de coses el Sr. Borrell pregunta sobre el projecte “Impuls 
a la reactivació del Pallars Jussà” subvencionat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Concretament fa 
referència a la contractació de la Societat de Foment del Pallars Jussà, 
contractació inicialment inclosa al programa “Projecte treball a les 7 
comarques” subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.  



 
Pel que fa a aquesta contractació el Sr. Ubach respon que el president de 
PIMEC, Sr. González, com a futur president de la Societat de Foment del 
Pallars Jussà, SA, en una entrevista a 3 candidats va elegir a l’actual 
gerent, Sr. Bardella. Si bé el SOC va considerar que la titulació acadèmica 
d’aquest no podia ser inclosa en la seva línia d’ajuts. El Consell Comarcal 
va buscar una altra línia de finançament directament amb el Departament 
d’Empresa i Ocupació, què valoraria més l’experiència en el sector 
empresarial i va ser dins del projecte “Impuls a la reactivació del Pallars 
Jussà”. Una vegada aconseguit aquest finançament es va renunciar a la 
subvenció inicial del SOC. 
 
El Sr. Borrell creu que no s’ha informat als ajuntaments que inicialment 
volen formar part de l’empresa de foment sobre aquest canvi i que 
concretament l’ajuntament de Tremp ha comunicat que de moment no 
formarà part d’aquesta empresa.  
 
El Sr. Ubach confia amb que l’ajuntament de Tremp es torni a incorporar al 
projecte i informa que 10 ajuntaments han comunicat que en volen formar 
part. De fet el gerent de la futura empresa ja s’ha reunit amb la majoria dels 
alcaldes, faltant-li solament l’alcaldia de Salàs de Pallars on hi anirà la 
propera setmana. 
 
El Sr. Borrell li respon que en formaran part quan els plens dels respectius 
ajuntaments aprovin els Estatuts de l’empresa i l’adhesió. Creu que 
solament s’ha fet una declaració d’intencions. 
 
El Sr. Colomina fa palès que no creu correcte que el gerent de l’empresa 
ocupi una plaça amb una titulació diferent de la requerida pel SOC. 
 
El Sr. Borrell recalca i vol que consti en acta, que els consellers del grup 
comarcal del PSC no estaven informats de totes aquestes actuacions sobre 
el gerent i l’empresa de foment i tampoc els alcaldes, cosa que s’hauria 
d’haver fet. 
 



El Sr. Bellera li respon que s’estan acaban de redactar els estatus de 
l’empresa i els models d’acord que s’enviaran a tots els ajuntaments, 
juntament amb els Estatuts. Es per això, que al no estar aquests tràmits 
acabats no s’ha informat als ajuntaments. També informa que la darrera 
revisió la farà el Gabinet d’advocats Gonzalo, que s’està estudiant quin % 
del capital ha de ser públic i quin ha de ser privat i estan valorant aquestes 
diferents opcions. Fa palès que es vol que l’empresa fomenti al màxim 
l’economia de la comarca. 
 
Finalitza el debat el Sr. Ubach assenyalant que el contracte del gerent de 
l’empresa finalitza el 31 de desembre i que a partir d’aquella data 
l’empresa podrà decidir al respecte. 
 
Pel que fa a la situació actual resalta que el sector privat és molt favorable 
a la creació d’aquesta empresa i ja es compta amb un seguit d’empreses 
privades que s’hi volen adherir. Pel que fa a la contractació del gerent el 
Sr. Ubach fa constar que ajuntaments impulsors de la iniciativa com Isona, 
La Pobla de Segur i Tremp si que estaven informats, atès que aquest darrer 
ajuntament va presentar 2 candidats. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp. 
212/2012, 283/2012 i 320/2012 i de gerència. Exp. 213/2012, 282/2012 i 
321/2012. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numeros 
24/2012 i del 26/2012 al 35/2012 que consten a l’expedient 212/2012, 
numeros 203/2011 i del 36/2012 al 61/2012 que consten a l’expedient 
283/2012 i numeros 204/2011 i del 62/2012 al 73/2012 i del 75/2012 al 
90/2012 que consten a l’expedient 320/2012  i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numeros 
65/2011, del 68/2011 al 70/2011, 17/2012 i del 20/2012 al 34/2012 que 
consten a l’expedient 213/2012, els numerats del 35/2012 al 45/2012 que 
consten a l’expedient 282/2012 i els numerats del 46/2012 al 51/2012 que 
consten a l’expedient 321/2012 i es donen íntegrament per reproduïts. 



Atès que d’aquests Decrets se n’ha informat a les sessions de la Junta de 
Govern dels dies 9 de maig de 2012, 19 de juny de 2012 i 7 d’agost 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.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 30/2012 aprovant el conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per al tractament de lixiviats. 34/2012 aprovant 
la inscripció del Sr. Juan Jiménez Ruiz, president de l’entitat Promotur 
Jussà SCCL com a titular de la instal·lació “Alberg refugi Cellers”. 
40/2012 inscrivint la modificació de la capacitat de la instal·lació alberg de 
joventut “La Solana” al Registre d’instal·lacions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 42/2012 
aprovant el preu públic per l’assistència al curs de Monitors de lleure 
infantil i juvenil 2012. 44/2012 aprovant la compatibilitat de treball a la 
Sra. Vidal per exercir una col·laboració professional fora de l’horari 
laboral del Consell Comarcal. 46/2012 aprovant el Pla d’Actuació Local en 
matèria de Serveis Socials. 48/2012 autoritzant a l’entitat “Helios 
Organisation” per realitzar la excursió anomenada “Ruta Maladeta” en 
vehicles 4x4. 204/2011 aprovant el preu públic per als teminals per la 
prestació del servei de teleassistència. 65/2012 aprovant el conveni entre el 
Departament d’Ensenyament, Institut Escola de sobrestants de Tarrega, i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà per la formació pràctica de l’alummne 
J. Cuadrado. 78/2012 aprovant el conveni entre el Departament 
d’Ensenyament, INS Tremp, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la 
formació pràctica de l’alumna D. Redzheb. 89/2012 aprovant la cessió de 
crèdit d’una part de la certificació 1a de l’obra “Projecte de millora i 
condicionament de l’enllumenat exterior als pobles del Pallars Jussà. Fase 
IVb. de l’empresa ARFAVIMA, SL.  



SEGON.- Convalidar els Decrets del President en funcions del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, Sr. Lluís Bellera Juanmartí, número: 80/2012 
inscrivint el reinici de l’activitat de la instal·lació alberg de joventut “La 
Torre”. 83/2012 aprovant la cessió de crèdit de la fra. núm. 337 de data 30-
04-2012 de l’empresa Clara Farrero Solsona. 
TERCER.- Donar coneixement al Ple dels Decrets del President del 
Consell Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 24/2012 sol·licitant a la 
Direcció general d’Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals el canvi de l’actuació “Museu de Ciència i 
Societat de Tremp” per l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà”. 
26/2012 aprovant l’adhesió del Consell Comarcal al conveni subscrit entre 
la Generalitat de Catalunya i les Diputacions provincials catalanes per 
l’aplicació del Pla d’Assistència Financera Local i sol·licitud a la 
Diputació de Lleida d’un pagament per compte dels crèdits que el Consell 
té enfront de la Generalitat de Catalunya. 27/2012 aprovant la sol·licitud 
del servei de teleassistència del Sr. Gasa. 28/2012 aprovant la sol·licitud 
del servei de teleassistència del Sr. Sancho. 29/2012 aprovant la sol·licitud 
del servei de teleassistència de la Sra. Arques. 31/2012 donar-se per 
assabentat de la impossibilitat legal del Consell Comarcal d’acollir-se als 
mecanismes de finançament previstos al RDL 4/2012, de 24 de febrer i al 
RDL 7/2012, de 9 de març. 32/2012 aprovant la sol·licitud del servei de 
teleassistència de la Sra. Compte. 33/2012 aprovant la sol·licitud del servei 
de teleassistència del Sr. Fontelles. 35/2012 aprovant el compromís 
socioeducatiu del menor  Sierra Aguilar. 203/2011 sol·licitant a l’ICAEN 
una subvenció per les actuacions: “millora de l’aïllament tèrmic i 
estanqueitat de la coberta del CITA”, “auditoria energètica a l’edifici 
CITA”, “auditoria energètica a l’edifici Museu de Comarcal de Ciències 
Naturals” i “auditoria energètica a l’edifici del Consell Comarcal”. 
36/2012 aprovant el reconeixement dels serveis prestats al Consell 
Comarcal a efectes d’antiguitat als Srs/es. Albert, Iglesias, Vidal, Cairol, 
Elies, Homs i Olivet. 37/2012 aprovant el Padró fiscal de la taxa de 
recollida i tractament de residus sòlids urbans de l’any 2012. 38/2012 
aprovant la memòria “Impuls a la reactivació del Pallars Jussà” i la 
sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació. 39/2012 
aprovant la contractació del Sr. Bardella com a coordinador per gestionar i 
dirigir el projecte d’impuls a la reactivació econòmica a la comarca del 



Pallars Jussà. 41/2012 concedint a la Sra. Cairol una excedència 
voluntària. 43/2012 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència a la 
Sra. Guamis. 47/2012 sol·licitant a la direcció general de Patrimoni 
cultural l’autorització per signar el contracte de cessió en comodat del fons 
documental de l’ajuntament de Llimiana. 49/2012 aprovant la certificació 
de l’obra PG-DL-2009/612 i el seu pagament. 50/2012 aprovant les 
certificacions de l’obra PG-DL-2010/655 i el seu pagament. 51/2012 
aprovant la certificació de l’obra ET-2010/678 i el seu pagament. 52/2012 
aprovant la certificació de l’obra PG-DL-2011/733 i el seu pagament. 
53/2012 aprovant la certificació de l’obra PG-MN-2010/684 i el seu 
pagament. 54/2012 aprovant la certificació de l’obra PG-DL-2011/732 i el 
seu pagament. 55/2012 aprovant les certificacions de l’obra PG-DL-MN-
ET-2010/682 i el seu pagament. 56/2012 aprovant les certificacions de 
l’obra PG-DL-2011/725 i el seu pagament. 57/2012 aprovant les 
certificacions de l’obra PG-DL-2010/656 i el seu pagament. 58/2012 
aprovant les certificacions de l’obra PG-2010/672 i el seu pagament. 
59/2012 aprovant les certificacions de l’obra PG-DL-2010/1251 i el seu 
pagament. 60/2012 aprovant la certificació de l’obra PG-MN-2011/713 i el 
seu pagament. 61/2012 aprovant la contratació menor de l’actuació 
“Terceres jornades sobre produccions agrícoles” al CEDRICAT. 62/2012 
aprovant la certificació de l’obra NM-2010/671 i el seu pagament. 63/2012 
aprovant les certificacions de l’obra ET-2009-626 i el seu pagament. 
64/2012 aprovant les certificacions de l’obra PG-ET-2009/622. 66/2012 
assumint el servei del menjador escolar del Col·legi Els Raiers de la Pobla 
de Segur i contractar-lo. 67/2012 aprovant la memòria de la publicació 
“Els Cellers del Pallars Jussà” i sol·licitant una subvenció a l’IEI de la 
Diputació de Lleida. 68/2012 aprovant la memòria de l’actuació “Projecte 
Pallars Cultural 2012” i sol·licitant una subvenció a l’IEI de la Diputació 
de Lleida. 69/2012 aprovant el compromís socioeducatiu dels menors A i 
C. F.M. 70/2012 aprovant les certificacions 2a(A) i 2a(B) de l’actuació 
“Centre de visitants del Pallars Jussà” i el seu pagament. 71/2012 aprovant 
la memòria de l’actuació “Infraestructura complementària per la sala 
d’actes-auditori del centre de visitants del Pallars Jussà” i sol·licitud de 
subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 72/2012 aprovant la memòria 
de l’actuació “Reconstrucció de la coberta de l’Església de Sant Gervàs a 
S. Miquel de la Vall” i sol·licitud de subvenció a l’IEI de la Diputació de 



Lleida. 73/2012 aprovant la memòria de l’actuació “Reforma i millora de la 
planta soterrani del Centre de visitants del Pallars Jussà i sol·licitud de 
subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 75/2012 nomenant el Sr. Lluís 
Bellera, president en funcions. 76/2012 aprovant l’adjudicació per 
contracte menor de l’acció “Estudi per a la comercialització dels productes 
turístics del Pallars Jussà”. 77/2012 aprovant l’adjudicació per contracte 
menor de l’acció “Pla d’actuació dels serveis de proximitat del Pallars 
Jussà”. 84/2012 aprovant el preu públic de les entrades als concerts del 
“VIII Festival del Romànic i dels Castells de Frontera”. 85/2012 aprovant 
el reconeixement dels serveis prestats per la Sra. Gómez. 86/2012 aprovant 
la compactació del període de lactancia i de la reducció d’un terç de la 
jornada laboral de la Sra. Llovet. 87/2012 aprovant la contractació urgent 
del Sr. Alemany. 88/2012 aprovant la contractació urgent del Sr. Bernadó. 
90/2012 aprovant la memòria “Adequació de les xarxes elèctriques i 
informàtiques de l’equipament cultural del Pallars Jussà” i sol·licitud de 
subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
QUART.- Donar coneixement al Ple dels Decrets del President en 
funcions del Consell Comarcal, Sr. Lluís Bellera Juanmartí, número: 
79/2012 modificant la clàusula 1.7 del PCAP i la clàusula 2.2 del Plec de 
prescripcions tècniques del servei de menjador escolar de l’INS Tremp, 
INS la Pobla de Segur i col·legi Els Raiers. 81/2012 aprovant la liquidació 
del pressupost general de l’exercici 2011. 82/2012 aprovant el pressupost 
de l’empresa Autocars Palmerola, SL pels trajectes del “Bus de la Festa 
2012”.  
CINQUÈ.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número:  65/2011  aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 8/2011 i el seu pagament. 69/2011 
aprovant les factures incloses en la relació núm. 9/2011 i el seu pagament. 
70/2011 aprovant les factures incloses en la relació núm. 10/2011 i el seu 
pagament. 17/2012 aprovant les factures incloses en la relació núm. 1/2012 
i el seu pagament. 26/2012 aprovant la cessió de crèdit de la fra. 108 de 
l’empresa Clara Farrero a favor de Banco Sabadell, SA. 29/2012 aprovant 
les factures incloses en la relació núm. 2/2012 i el seu pagament. 31/2012 
aprovant la cessió de crèdit de la certificació 3a de l’obra “Rehabilitació 
coberta edifici CITA. Centre d’Acollida Turística” de l’empresa 
construccions Enric Mitjana a favor de l’empresa Elaboració d’Àrids, SL i 



de l’empresa Elaboració d’Àrids, SL a favor de Banc Sabadell, SA. 
37/2012  aprovant la cessió de crèdit de l’empresa Arfavima, SL 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 exterior als pobles 
del Pallars Jussà. Fase IVb”. 38/2012 aprovant la cessió de crèdit de 
l’empresa Arfavima, SL 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 exterior als pobles del Pallars Jussà. Fase IVa”. 39/2012 
aprovant les factures de la relació núm. 3/2012 i el seu pagament. 48/2012  
aprovant les factures incloses en la relació núm. 4/2012 i el seu pagament. 
SISÈ.- Donar coneixement dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, 
Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 68/2011 aprovant la fra. núm. 75/11 
del Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya 
(CEDRICAT). 20/2012 aprovant el pagament de vàries factures. 21/2012 
atorgant un ajut d’urgència social al Sr. Lamech. 22/2012 atorgant un ajut 
d’urgència social al Sr. Diallo. 23/2012 atorgant un ajut d’urgència social a 
la Sra. Beronne. 24/2012 aprovant el complement d’activitat del mes de 
març de 2012. 25/2012 atorgant ajuts d’urgència social als Srs/es. Perez, 
Akkoujane i Jiménez. 27/2012 aprovant la fra. núm. 257496/SN de 
l’empresa Abba Sants. 28/2012 atorgant un ajut d’urgència social de la Sra. 
Pérez. 30/2012 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. Caballero. 32/2012 
aprovant el pagament de les subvencions atorgades als centre educatius en 
el marc del IX Pla comarcal de suport a l’educació curs escolar 2010-2011. 
33/2012 atorgant un ajut d’urgència social al Sr. Diallo. 34/2012 aprovant 
el complement d’activitat del mes d’abril de 2012. 35/2012 aprovant la fra. 
núm. 104767 de REDCORUNA, SLU i el seu pagament. 36/2012 atorgant 
un ajut d’urgència social a la Sra. Vazquez. 40/2012 aprovant la proposta 
de lloguer presentada per BBVA autorenting. 41/2012 aprovant la fra. 
núm. 112122 de Sugrañes Editors, SL i el seu pagament. 42/2012 aprovant 
el pagament del complement d’activitat del mes de maig 2012. 43/2012 
aprovant la fitxa de retribucions de la Sra. Garcia. 44/2012 atorgant una 
bestreta de caixa a la Sra. Vidal. 45/2012  aprovant la fra. núm. 
250320000074507 d’Applus Iteuve Technology, SL i la fra. núm. F 13.692 
de viatges Iltrida i el seu pagament. 46/2012 aprovant les factures núm. 
1202380 i 12002182 de l’Agència de Residus de Catalunya. 47/2012 



atorgant ajuts d’urgència social a les Sres. Beronne i Cretu. 48/2012  
atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. Keamilova. 50/2012 aprovant el 
pagament a l’ajuntament de Tremp per la compensació d’entrada de residus 
a l’abocador. 51/2012 aprovant la fra. núm. 314 de l’empresa Arfavima, SL 
i un 1r pagament.  
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell pregunta sobre el contingut dels 
següents decrets de presidència números 68/2012, 73/2012, 77/2012 i 
90/2012:  
Pel que fa al decret 68/2012 el Sr. Ardanuy li respon que la memòria que 
s’aprova anomenada “Projecte Pallars Cultura. 2012”, descriu totes les 
actuacions culturals que ha fet el Consell i farà durant l’any 2012 i es 
sol·licita una subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida per finançar una 
part d’aquestes. 
 
En quan al decret 73/2012 el Sr. Ubach explica que la memòria descriu 
l’actuació que es vol fer al Museu Comarcal, en la planta del soterrani en el 
sentit de fer en aquesta planta una sortida d’emergència, que permeti 
l’evacuació de la planta i reordenar la part exterior de la plaça entre el 
Museu i la C-13, tema pendent des de fa temps. 
 
Pel que fa al contingut del decret 77/2012, el Sr. Ardanuy respon que 
l’acció forma part del programa 7 comarques subvencionat pel SOC de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En quan al decret 90/2012 fa referència a l’actuació a la xarxa elèctrica i 
informàtica del Museu comarcal, actuació per la qual es demana subvenció 
al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Aprovació definitiva dels comptes generals de l’exercici 2011 i 
de l’inventari de bens de l’exercici 2011. Exp. 365/2012 i 364/2012. 
 
A) Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consell Comarcal de 
l’exercici de 2011, tramitat i examinat acuradament. 
 
Atès que en data 6 d’agost de 2012 la Comissió Especial de Comptes va 
informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del 



Pallars Jussà de l’exercici de 2011 i considerà que han quedat degudament 
justificats els manaments de pagament i d’ingrés, les alteracions 
patrimonials i els comptes presentats. Aquest acord s’exposarà al públic en 
el BOP de Lleida. 
 
De conformitat amb l’article 209 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els 
informes del secretari i de l’interventor. 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 el vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals del Pressupost de l’exercici de 
2011 del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb la redacció i 
documentació que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
perquè realitzi els tràmits que calguin per donar compliment al present 
acord, i especialment per posar l’expedient i la documentació 
complementària a disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i 
del Tribunal de Comptes. 
TERCER.- Condicionar aquesta aprovació a l’exposició al públic de 
l’expedient al Butlletí Oficial de la Provincia 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. 
 
B) Vist l’inventari de béns de l’exercici de 2011. 
 
Vist l’article 86, del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local i els articles 17.1, 32(1) i 34 del Reial Decret 1372/86, de 13 de juny, 
que aprova el “Reglamento de bienes de las entidades locales”; l’article 
206 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
i els articles 100 i ss. Del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 



s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. 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 el vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’inventari de béns del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà rectificat en data 31 de desembre de 2011, amb la redacció que 
consta a l’expedient. 
SEGON.-  Trametre al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya una còpia dels expedients de 
l’inventari de béns aprovat per la Corporació. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord i dóna 
la paraula a la interventora qui resumeix el contingut de l’inventari de 
bens. 
El Sr. Borrell fa constar que el grup comarcal del PSC s’abstindrà en la 
votació d’aquest acord a l’igual que a l’acord del pressupost de 2011. 
 
Cinquè.- Aprovació de la 1a modificació de crèdit del pressupost de 
2012. Exp. 395/2012. 
 
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una modificació 
parcial del Pressupost, del Consell Comarcal del Pallars Jussà,  per 
l’exercici de 2012. 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
1. Suplements de partides per major ingrès. 
2. Habilitació de partides per major ingrès. 
3. Transferències de partides. 
4. Baixes de partides pressupostàries existents. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció. 
 



Vist l’article 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 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 el vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la primera modificació de 
crèdits del Pressupost de l’exercici 2012. tal com consta a l’expedient. 
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils, 
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Provincia 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 President per al compliment d’aquest acord. 
QUART.- Trametre, 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 detalladament la modificació i 
vol destacar l’actuació de l’equip de govern que en aquests temps tan 
difícils ha aconseguit ajuts nous.  
El Sr. Borrell fa constar que és un pressupost continuïsta i que el grup 
comarcal del PSC s’abstindrà, no obstant felicita a l’equip de govern per 
les subvencions obtingudes. 
 
Sisè.- Aprovació de la modificació de drets i obligacions reconeguts en 
exercicis anteriors. Exp. 396/2012. 
 
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal determinar si la relació de drets reconeguts i 
obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents de cobrament i pagament responen a drets i obligacions 
efectivament exigibles actualment. 
 



Vista la documentació, que consta a l’expedient, per a l’aprovació i 
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament i per a l’aprovació i comptabilització, si 
escau, de baixes d’obligacions reconegudes d’exercicis anteriors, pendent 
de pagament. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vistos els articles 64 a 67 i 70 de la Llei general tributària, 59 a 62 i 163 a 
167 del Reglament general de recaptació, 40 i 41 de la Llei general 
pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb 
la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. Els articles 46 i 47 del 
Reial decret legislatiu 1091/1998, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el 
text refòs de la Llei general pressupostària. 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 el vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de -218.561,90 
€, el detall individualitzat del qual figura a l’expedient. 
SEGON.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 
-4.781,14 €, el detall individualitzat del qual figura a l’expedient.   
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. La Sra. 
Ruché resumeix els imports dels drets reconeguts que s’han donat de baixa 
i també de les obligacions. 
 
Setè.- Informe sobre les mesures de lluita contra la morositat del 2n 
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:  La Sra. Ruché resumeix el contingut de l’acord.  
El Sr. Borrell pregunta si dins dels pagaments pendents s’han inclòs els 
deutes dels ajuntaments.  
La Sra. Ruché li respon que no.  
Seguidament el Sr. Borrell pregunta sobre l’import d’aquests deutes. 
El president diu que ja li van respondre un escrit en el mateix sentit. 
 
El Sr. Borrell vol fer constar que aquesta pregunta ja l’ha reiterat en 
diferents sessions del Ple i no ha rebut resposta. Concretament informa que 
el dia 15 de juny d’enguany va adreçar un escrit al Consell al respecte de 
l’import d’aquest deute i se li va respondre com alcalde i no com a 
conseller comarcal evitant informar-lo d’una serie de dades que creu que 
com a conseller li correspon estar informat. Concretament va demanar 
aquesta informació quan havia passat un any de la constitució del nou 
consell comarcal amb l’equip de govern actual. 
Com a conseller comarcal remarca que l’import tant elevat d’aquest deute 
afecta negativament al pressupost de molts ajuntaments, concretament posa 
l’exemple d’un petit ajuntament del Pallars on el deute de la Generalitat i 
el del Consell suposen el 80% del pressupost.  
 
El Sr. Ubach li respon que caldria esbrinar quin percentatge correspon al 
deute del Consell Comarcal. Vol fer palés novament que quan l’equip de 
govern va començar a gestionar el pressupost del Consell Comarcal la 
situació inicial era molt més greu que en l’actualitat. Durant aquest any de 
mandat s’han utilitzat tots els diners que han arribat del PUOSC per pagar 
el deute d’aquestes obres als ajuntaments amb rigurós ordre d’antigüetat i 



s’ha treballat i fet tots els esforços possibles per donar compliment a 
aquesta obligació de pagament. No obstant això, el Sr. Ubach vol fer 
constar que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya té pendent d’ingressar al Consell Comarcal la quantitat 
aproximada de 350.000,00 € de l’any 2011 i tot el 2012 i que les nòmines 
del personal de serveis socials s’han pagat puntualment. 
Si finalment durant aquest mes d’octubre es produeixen ingressos pendents  
es podra tancar el deute. 
 
El Sr. Borrell agraeix l’explicació però torna a insistir en que se li informi 
del deute concret del PUOSC als ajuntaments. Fa palès que ho demanarà a 
tots els plens comarcals que es convoquin fins que es solucioni el 
pagament d’aquest deute. Denuncia que existeixen ajuntaments on el deute 
de la Generalitat més el deute del PUOSC suposa el 80% del pressupost 
municipal. 
 
El Sr. Ubach li respon que pot exposar el problema a cada ple, però que si 
al Consell Comarcal no li arriben els recursos no pot pagar les subvencions 
del PUOSC. També fa referència a la disminució en 250.000,00 € de la 
pòlissa de crèdit, en relació a l’exercici 2011 que era de 500.000,00 €. 
 
El Sr. Borrell finalitza el debat remarcant que en el seu escrit demanava 
informació i no solucions. 
 
Vuitè.- Aprovació de la 1a modificació de l’Ordenança general núm. 2 
reguladora dels preus públics del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Exp. 146/99. 
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà de data 27 de 
maig de 1999, d’aprovació de l’Ordenança fiscal general núm. 2 
reguladora dels preus públics del Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
publicat el text íntegre en el BOP núm. 72 de 10 de juny de 1999. 
 
Vist el text de la 1a modificació de l’Ordenança fiscal general núm. 2 
reguladora dels preus públics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 



consta a l’expedient i que modifica l’article 9è de l’Ordenança quedant 
redactat segons es descriu a continuació: 
 
Article 9è 
Quan els preus no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, 
l’administració pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos 
de demora i les comissions bancàries per devolució del rebut. 
 
Vistos l’informe de Secretaria i l’informe econòmic d’intervenció, que 
consten a l’expedient. 
 
Vistos els articles 56 i 57 del Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règm local, aprovat per RDL 781/1986, de 18 d’abril, 
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local. L’article 114.3 j) del Text refòs de la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 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 majoria absoluta, per unanimitat dels 14 
membres presents, dels 19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la 1a modificació de l’Ordenança general núm. 2 
reguladora dels preus públics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb 
el redactat que consta a l’expedient. 
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 49b de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, el present acord, així com el text íntegre de la 
modificació s’exposaran al públic al tauler d’anuncis del Consell Comarcal 
pel termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci d’exposició pública en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els que tinguin un 
interés directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes. 
TERCER.- Publicar un anunci, en un diari d’àmbit provincial, informant 
de la modificació de l’Ordenança. 



QUART.- Si no es presenta cap reclamació, l’acord esdevindrà definitiu i 
es publicarà el text íntegre la 1a modificació de l’Ordenança general núm. 
2 reguladora dels preus públics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en 
el BOP. 
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Novè.- Aprovació de l’Ordenança específica núm. 2.2 reguladora del 
preu públic per al transport escolar no obligatori i postobligatori. Exp. 
392/2012. 
 
Atès que els articles 55, 56 i 57 del Text refòs de les disposicions legals 
vigent enm atèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril, 
estableixen la competència de les entitat locals per aprovar Ordenances 
mitjançant el procediment establert en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per delegació de 
competència de la Generalitat de Catalunya, presta el servei de transport 
escolar a la comarca.  
 
Atès la necessitat d’establir un preu públic corresponent a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori i  post obligatoris.  
 
Vist l’estudi econòmic i l’informe jurídic de secretaria, que consta a 
l’expedient. 
 
Vista l’Ordenança específica núm. 2.2 reguladora del preu públic 
corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori i 
ensenyaments post obligatoris, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduïda. 
 
Vist l’article 114.3 j) del Text refòs de la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 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 majoria absoluta, per unanimitat dels 14 
membres presents, dels 19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança específica núm. 2.2 
reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori i ensenyaments post obligatoris, que consta 
a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduïda. 
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 49b de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, el present acord, així com el text íntegre de 
l’Ordenança s’exposaran al públic al tauler d’anuncis del Consell Comarcal 
pel termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci d’exposició pública al BOP. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els que tinguin un 
interés directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes. 
TERCER.- Publicar un anunci, en un diari d’àmbit provincial, informant 
de l’aprovació de l’Ordenança. 
QUART.- Si no es presenta cap reclamació, l’acord esdevindrà definitiu i 
es publicarà el text íntegre de l’Ordenança específica reguladora del preu 
públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori i ensenyaments post obligatoris, al BOP. 
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Desè.- Aprovació de la moció a favor de l’adhesió del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà a l’Associació de municipis per la 
Independència. Exp. 258/2012 
 
Vista la moció presentada pels grups polítics de CiU i  ERC del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà que es descriu a continuació: 
 
“Constante Aranda Farrero, Josep Castells Farré, com a portaveus dels grups polítics de 
CiU i ERC 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 
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que 
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els 
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment 
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també 
al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de 
juliol de 1977, que en el seu artícle 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural”. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus 
mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de 
les Nacions Unides. 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya, per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, artícles 133 a 136, 
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat 
Decret 110/1996, 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, els grups de CiU i ERC del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà proposa al Ple de la Corporació l’adopció  dels 
següents,                                                        
 

A C O R D S 



PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a 
Vic en data 14 de desembre de 2011. 
SEGON.- Aprovar el text dels Estatuts que regulen l’Associació. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
QUART.- Trametre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis 
per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1 08500 Vic i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
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 majoria absoluta, amb el vots favorables dels 
7 membres del grup comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal 
d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència 
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
SEGON.- Aprovar el text dels Estatuts que regulen l’Associació. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per signar els documents necessaris 
per a l’efectivitat dels precedents acords. 
QUART.- Trametre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació 
de Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1 08500 Vic i 
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.  
El Sr. Borrell explica que els membres del grup comarcal del PSC tenen 
llibertat de vot. 
 
Onzè.- Aprovació del manifest de suport als ens locals. Exp. 397/2012. 
 



Davant de les previsions de modificacions de la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local que pretèn aprovar el Govern 
Espanyol, es presenta el següent manifest de suport als Ens Locals: 
 
Manifest de suport als ens locals 
 
Els consellers i conselleres, de la comarca del Pallars Jussà, reunits en el 
Ple del Consell Comarcal del dia d’avui, manifestem la nostra indignació 
danvant l’anunci del govern espanyol d’eliminar el 30% dels regidors/es 
segons els trams de població. 
 
Considerem que és un atac a la democràcia representativa dels ciutadans de 
Catalunya i a la institució que més ens apropa la presa de decisions sobre 
els afers comuns: els regidors i regidores resenten la diversitat de la 
ciutadania i són escollits democràticament pels seus electors més propers. 
 
Creiem que el món local és, un cop més l’administració més perjudicada 
per les reformes que s’estan portant a terme, situant el món local en una 
posició d’indefensió i sense capacitat de decisió de tot i ser l’administració 
que més serveis directes dóna als ciutadans, especialment en les zones de 
muntanya com la nostra. 
 
Considerem que aquestes accions suposaran un encariment considerable de 
l’administració local que esdevindrà progressivament insostenible: prop 
d’un 90% dels més de 9.000 regidors que serveixen al país ho fan 
abnegadament sense cap assignació salarial; especialment els ajuntaments 
més petits com és el cas de la majorida dels ajuntaments i EMD’s del 
Pallars Jussà. 
 
Constatem que els ajuntaments només suposen el 3,4% del deute públic; 
l’increment de l’IVA estima una càrrega impositiva extra pels ajuntaments 
catalans de 120.000 M€. Aquestes mesures, en cap cas solucionen el 
problema de finançament local ni garanteix que es solucioni el problema 
del dèficit públic de les administracions públiques. 
 



Manifestem el nostre rebuig a aquestes mesures, manifesten el nostre 
suport als ens locals, especialment ajuntaments i EMD’s. 
 
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 el manifest de suport als Ens Locals que consta a la 
part expositiva. 
SEGON.- Notificar aquest acord a la presidenta i als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al president del Govern de la Generalitat, al 
president i als grups parlamentaris del Congrès de Diputats i del Senat i al 
president del Govern Espanyol. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Dotzè.- Aprovació de la moció referent a la política lingüística del 
Govern d’Aragó. Exp. 398/2012. 
 
Vista la moció presentada per l’ajuntament de Balaguer aprovada en la 
sessió plenària de 26 de juliol de 2012, que consta a l’expedient. 
 
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 Borrrel Grau, com a 
portaveus dels grups polítics de CiU, ERC i PSC 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 

 
Davant les informacions fetes públiques per la consellera de Cultura del Govern 
d’Aragó, Sra. Dolores Serrat, sobre el nou Avantprojecte de Llei de Llengües amb la 



conseqüent derogació de la vigent Llei 10/2009, de 22 de desembre, i segons la proposta 
d’articulat del propi Avantprojecte. 
 
Atès que la comunitat acadèmica Internacional manifesta unànimement que la llengua 
parlada a les comarques de la Franja és el català. 
 
Atès que la Carta Europea de Llengües minoritàries, ratificada per Espanya, obliga a 
respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorials 
polítiques o administratives. 
 
Atès que el comité de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat a l’Estat que apliqui 
un marc jurídic específic de protecció del català a l’Aragó, usant aquesta denominació 
per a la llengua. 
 
Atès que l’Avantprojecte denomina el català parlat a la Franja amb el circumloqui 
acientífic “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” d’Aragó. 
 
Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonés, en el seu 
article 4, diu que el català, llengua minoritària d’Aragó [...] és una riquesa cultural 
pròpia i serà especialment protegida per l’Administració. 
 
Atès que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el reoneixement 
competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
Atès que l’article 3 de l’Avantprojecte reconeix un seguit de drets lingüístics, com són 
el coneixement, ús i ensenyament de la llengua pròpia. 
 
Atès que l’article 12 de l’Avantprojecte reconeix el dret a l’ensenyament de les llengües, 
excloent l’opció educativa de l’ensenyament en les llengües que sustenta els diferents 
projectes educatius bilingües i trilingües de gran part de la població escolar de la Franja. 
 
Atès que les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al Matarranya, 
tenen nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de les terres de Lleida, 
vincles que s’estenen al llarg del temps i que hom vol conservar i millorar. 
 
Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants, ha estat històricament el 
vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i institucions dels territoris de la 
Franja i Lleida que la tenen com a pròpia. 
 
Amb ànim de mantenir els vincles culturals, històrics, territorial i personals entre les 
comarques de la Franja i la de les terres de Lleida i que aquells es puguin seguir 
expressant en la llengua catalana. 



 
Amb el degut respecte al Govern d’Aragó, a les institucions aragoneses i a llurs 
competències, és per tot això que el Grup de CiU, ERC i PSC del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Demanar al govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica 
internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a riquesa patromonial 
cultural a protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la 
Catalunya nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra. 
SEGON.- Demanar al Govern d’Aragó que no inicïi el tràmit parlamentari d’aquest 
Avantprojecte de llei de llengües en la redacció actualment coneguda. 
TERCER.- Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament obligatori del 
català als centres educatius dels municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics 
dels parlant i per garantir-ne el seu coneixement i pervivència. 
QUART.- Demanar al Govern d’Aragó que mantingui els diferents projectes educatius, 
bilingües (català-castellà) i trilingües (anglès-català-castellà) implementats en alguns 
centres educatius de la Franja, respctant la voluntat de la comunitat educativa del 
territori. 
CINQUÈ.- Demanar al govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com 
a autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en norma estatal, 
considerant també la normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i protegeix. 
SISÈ.- Demanar al Govern d’Aragó que vetlli per emprar criteris científics a l’hora de 
reglamentar la seva política lingüística, en considerar que aquesta ha de ser de respecte, 
de foment i de promoció, i sempre basada en criteris filològics reconeguts i defensats 
per la comunitat acadèmica. 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó i a l’ajuntament de Balaguer. 
 
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.- Demanar al govern d’Aragó que respecti i utilitzi la 
denominació científica internacional de la llengua parlada a la Franja, el 
català, com a riquesa patromonial cultural a protegir i fomentar, 
compartida amb Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Catalunya nord, 
l’Alguer, el Carxe i Andorra. 



SEGON.- Demanar al Govern d’Aragó que no inicïi el tràmit parlamentari 
d’aquest Avantprojecte de llei de llengües en la redacció actualment 
coneguda. 
TERCER.- Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament 
obligatori del català als centres educatius dels municipis de la Franja, per 
respecte als drets lingüístics dels parlant i per garantir-ne el seu 
coneixement i pervivència. 
QUART.- Demanar al Govern d’Aragó que mantingui els diferents 
projectes educatius, bilingües (català-castellà) i trilingües (anglès-català-
castellà) implementats en alguns centres educatius de la Franja, respctant la 
voluntat de la comunitat educativa del territori. 
CINQUÈ.- Demanar al govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis 
Catalans com a autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament 
en norma estatal, considerant també la normativització dialectal que l’IEC 
contempla, defensa i protegeix. 
SISÈ.- Demanar al Govern d’Aragó que vetlli per emprar criteris científics 
a l’hora de reglamentar la seva política lingüística, en considerar que 
aquesta ha de ser de respecte, de foment i de promoció, i sempre basada en 
criteris filològics reconeguts i defensats per la comunitat acadèmica. 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó i a l’ajuntament 
de Balaguer. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Tretzè.- Donar compte de les mocions aprovades per la Junta de 
Govern. Exp. 307/2012 i 326/2012. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 17 de juliol de 2012, referent a 
l’aprovació de la moció de defensa dels Consells Comarcals presentada pel 
Fórum Comarcal de l’ACM, que és reprodueix íntegrament en l’acta de la 
sessió. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 17 de juliol de 2012 referent a 
l’aprovació del manifest de defensa dels Consells Comarcals aprovat el dia 
28 de juny de 2012 al Solsonès per part dels presidents i gerents dels 
Consells Comarcals de la demarcació de Lleida en el marc de la sessió del 



Fòrum Comarcal de l’ACM, que és reprodueix íntegrament en l’acta de la 
sessió. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 7 d’agost de 2012 referent a 
l’aprovació de la moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència 
tributària pròpia, presentada per l’ACM, que es reprodueix íntegrament en 
l’acta 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: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de les mocions aprovades per la Junta de 
Govern en les sessions de 17 de juliol de 2012 i de 7 d’agost de 2012. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach dona compte de les mocions aprovades 
per la Junta de govern.  
El Sr. Borrell demana que totes les mocions passin pel Ple. Informa que pel 
que fa a la moció a favor dels Consells Comarcals el grup comarcal del 
PSC aposta per un canvi d’estructura que sigui similar a la dels antics 
Consells de Muntanya, que no sigui tant política i més representativa del 
territori. Coincideixen amb el Sr. Ubach en la necessitat de mancomunar 
serveis i prestar-los als petits municipis, funció que segons informa el Sr. 
Ubach està prestant el Consell Comarcal. 
 
Catorzè.- Informes. Exp. 399/2012 
 
A) El Sr. Ubach informa sobre els temes següents: 
 
1) Jornades micològiques del Pallars Jussà 
Se celebraran del 13 d’octubre al 4 de novembre. Començaran amb un acte 
al Molí de l’Oli de la Pobla de Segur amb un taller i degustació de bolets. 
 
2) Informe del General Emilio Fernández Maldonado 



 
Ha elaborat un informe sobre la viabilitat de l’AGBS de Talarn i ha 
sol·licitat al Consell Comarcal del Pallars Jussà que el faci arribar al 
President de la Generalitat. Cosa que el Consell farà. 
 
3) Agraïment per les mostres de condol rebudes del Consell Comarcal 
personal i consellers vers la mort de la mare de la seva esposa. També 
agraeix l’assistència al funeral. 
 
B) La Sra. Rosa Amorós informa sobre el Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones. Aquest servei forma part del Contracte-programa signat amb el 
Departament de Benestar Social i Família. 
Els objectius del servei són: 

 
     General 

- Oferir informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, 
en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, 
social, personal, familiar i altres. El caràcter generalista de les seves funcions 
ofereix un marc que garanteix la discreció de la intervenció. 

- Donar informació, atenció i assessorament en un espai públic diferenciat 
d’altres serveis i d’accés directe per a les persones usuàries.  

- Pel que fa a l’atenció en violència masclista, els SIAD han d’estar vinculats 
amb els circuits d’atenció local per a l’abordatge de la problemàtica, atès que 
representen una porta d’entrada de les dones que es troben en aquesta situació. 

 
     Específics 

- Difondre informació a les dones sobre els seus drets i l’exercici d’aquests 
drets. 

- Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin 
ser del seu interès. 

- Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones 
que ho sol·licitin. 

- Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení duent a terme accions 
que visualitzin les aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i 
propiciant i visualitzant les seves aportacions per millorar la seva capacitat 
d’incidència pública. 

- Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i les 
organitzacions de dones, i oferir-los recursos que els facilitin dur a terme les 
seves activitats. 



- Assessorar les dones en situacions de violència masclista, orientar-les i 
procurar-los una primera atenció,,amb els serveis socials i altres recursos, 
públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin 
les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.). 

- Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcionar 
les informacions necessàries per col·laborar en la definició de les línies 
prioritàries d’intervenció en els plans o programes locals de polítiques de dones.  

- Fer activitats de sensibilització social. 
 

S’ha creat el logo del servei i s’ha ampliat a l’ajuntament d’Isona. Es faran 
diferents presentacions per dinamitzar-lo als diferents ajuntaments de la 
comarca i fer-ne difusió. Assistiran a les presentacions les professionals 
del servei i la consellera. 
 
C)  El Sr. Ardanuy informa que pel dia 19 d’octubre s’han organitzat al 
CITA uns jornades sobre comercialització agroalimentària i presentació 
del catàleg de productors. 
 
Quinzè.- Precs i preguntes. Exp. 400/2012 
 
PRIMER 
El Sr. Borrell insisteix amb que les mocions es posin a l’ordre del dia del 
Ple del Consell. Opina que no és el mateix assabentar-se d’una moció que 
votar-la.  
 
El Sr. Ubach mostra la seva conformitat. Informa que aquesta és la forma 
de treballar de l’equip de govern si bé, excepcionalment s’ha passat dues 
mocions per la Junta de Govern perquè durant els mesos d’estiu no 
quedessin endarrerides. 
 
SEGON 
El Sr. Colomina pregunta sobre el pagament dels menjadors escolars.  
El Sr. Ubach li respon que el Consell deu 5 mesos i que si a l’octubre la 
Generalitat fa l’ingrès corresponent es pagaran tots aquests endarreriments 
conjuntament amb el transport escolar. 
També fa referència al producte del confirming que s’ha utilitzat per 
algunes empreses. Insisteix en que els fons de menjadors i transport escolar 



són finalistes i quan s’ingressin al Consell, aquests satisfarà 
immediatament els deutes que té per aquests dos conceptes. 
 
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, 
 


