
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 19 DE 
DESEMBRE DE 2012 
 
ACTA NÚM.: 7/2012 
DATA: 19 de desembre de 2012                   
SESSIÓ:  Extraordinària 
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 
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. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
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 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. M. ROSA AMORÓS CAPDEVILA 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
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 

 
El Sr. Ubach excusa l’absència de la Sra. M. Rosa Amorós. La Sra. 
Amorós no pot assistir atès que ha estat escollida diputada al Parlament de 
Catalunya i avui hi havia programat un acte relacionat amb el seu càrrec. 

 
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessiò extraordinària de 12 
de novembre de 2012. Exp. 443/2012. 
 
Vista l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària de 12 de 
novembre 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 15 membres presents, dels 
19 que el componen: 



 
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària de 
12 de novembre 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: 
ordinària de 6 de novembre de 2012. Exp. 446/2012 i ordinària de 20 
de novembre de 2012. Exp. 463/2012. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 6 de 
novembre de 2012 i ordinària de 20 de novembre 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 15 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 6 de novembre de 2012 i ordinària de 20 de 
novembre de 2012. 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell pregunta sobre el contingut del 
projecte al que fa referència l’acord 7è de l’acta de la Junta de Govern del 
dia 20 de novembre de 2012, d’adequació de l’espai expositiu a l’edifici 
CITA. Creu que denota una certa improvisació i un canvi en el full de ruta 
de l’edifici. Concretament demana un aclariment sobre si aquest espai 
estarà dedicat al personatge de l’Arnau Mir de Tost o a les 
hidroelèctriques. 
Per presidència i gerència se li respon que la temàtica de l’espai serà el 
patrimoni hidroelèctric com el museu i que es coordinarà aquesta actuació 
amb altres iniciatives, museu de la mateixa temàtica de la Torre de 
Capdella, cosa que s’ha demanat. El Consell Comarcal ha designat els 3 
comissaris de l’exposició “El Pallars il·lumina Catalunya” com a 
supervisors dels continguts del nou espai expositiu. D’altra banda informa 



que el Consell Comarcal ha sol·licitat formar part de la Comissió 
organitzadora dels actes del Centenari de les hidroelèctriques al Pallars.  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp. 
462/2012 i de gerència. Exp. 461/2012. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats 
del 104/2012 al 119/2012 que consten a l’expedient 462/2012 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
73/2012 al 83/2012 que consten a l’expedient 461/2012 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests Decrets se n’ha informat a la sessió de la Junta de 
Govern del dia 20 de novembre 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 15 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 115/2012 nomenant els 
representants de la corporació a la Comissió paritària del conveni col·lectiu 
del personal laboral del Consell Comarcal. 116/2012 aprovant el conveni 
entre l’INS Tremp i el Consell Comarcal per la formació pràctica de 
l’alumna Redzheb. 119/2012 inscrivint la suspensió temporal d’activitat de 
la instal·lació alberg de joventut “La Torre”. 
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 104/2012 aprovant la 
contractació del servei de menjador escolar de la UEC de Tremp, col·legi 
AESO d’Isona i col·legi d’Espluga de Serra. 105/2012 rescindint el 
contracte del servei de transport escolar de la línia Cérvoles-La Pobla de 



Segur. 106/2012 aprovant la sol·licitud d’una subvenció a l’IDAPA. 
107/2012 donat de baixa el compromís socioeducatiu de dos menors. 
108/2012 aprovant la contractació, per contracte menor, de vàries línies de 
transport escolar pel curs 2012-2013. 109/2012 habilitant la tècnic 
responsable de l’Oficina de Consum per expedir còpies autentificades de 
documents. 110/2012 aprovant la memòria del programa CONSELLVOL i 
sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Migracions. 111/2012 
aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència de la Sra. Farré. 
112/2012 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència de la Sra. 
Agulló. 113/2012 sol·licitant al Departament de Benestar Social i Família 
la inscripció del (SEAIA) al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
Socials. 114/2012 atorgant la 2a Beca de recerca del Pallars Jussà a la Sra. 
Noemí Riudor García. 117/2012 aprovant l’adjudicació del contracte de 
l’obra “Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’Església 
de Paüls” a l’empresa Construccions Espot Cardós, SL. 118/2012 
Sol·licitant a la Direcció General de Patrimoni Cultural l’autorització per 
signar en nom i representació de la Generalitat de Catalunya la cessió en 
comodat del fons documental de l’ajuntament de Salàs de Pallars a l’Arxiu 
Comarcal. 
TERCER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 74/2012 aprovant la 
fra. núm. 173 de l’empresa Clara Farrero Solsona i la cessió de crèdit a 
favor de Banco de Sabadell, SA. 78/2012 aprovant les factures incloses en 
la relació 7/2012 i el seu pagament. 81/2012 aprovant el nomenament del 
director tècnic i coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra 
“Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’Església de 
Paüls”.  
QUART.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell 
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 73/2012 aprovant el 
reconeixement de l’obligació de fer l’aportació a la constitució de 
l’empresa “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA”. 75/2012 aprovant el 
pagament de 13.438,14 € al Consell Esportiu del Pallars Jussà. 76/2012 
aprovant el pagament dels ajuts individuals de desplaçament del curs 2011-
2012. 77/2012 autoritzant a la Sra. Elies a assistir al curs “Manipulació 
segura de carretons elevadors”. 79/2012 aprovant el pagament del 
complement d’activitat del mes d’octubre de 2012. 80/2012 aprovant el 2n 



pagament de la I Beca de recerca del Pallars Jussà. 82/2012 aprovant el 
pagament de subvencions atorgades a entitats i associacions. 83/2012 
aprovant la fra. núm. 2/2012 de l’Associació Cultural Cambuleta i el seu 
pagament. 
INTERVENCIONS:  El Sr. Ubach resumeix el contingut de l’acord. 
 
Quart.- Aprovació de la 2a modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2012. Exp. 507/2012.  
 
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. Habilitació de partides per major ingrès. 
2. Transferències de partides. 
 
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 els vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 2 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 6 membres del grup comarcal del PSC. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la segona 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 de l’ 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 i resumeix el contingut de 
l’acord. 
El Sr. Borrell anuncia que atès que el grup comarcal del PSC no ha 
participat en la elaboració d’questa segona modificació del pressupost i en 
la creació d’aquest, el grup s’abstindrà. 
 
Cinquè.- Declaració de no disponibilitat de crèdit per la paga 
extraordinària. Exp. 508/2012. 
 

A) Personal al servei del sector públic 
 

Vist el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.  
 
Atès que l’article 2 “Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal del sector públic”: 
• En l’apartat 1 estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 

2012 del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a 
la paga extraordinària a rebre al mes de desembre de 2012. 

• En l’apartat 4 estableix que les quantitats derivades d’aquesta supressió 
es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d’assegurances col·lectives que incloguin la 
cobertura de la contingència de jubilació amb subjecció al que estableix 
la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

• En l’apartat 6 disposa que l’esmentat en els apartats anteriors, no serà 
d’aplicació a aquells treballadors públics amb retribucions per jornada 
complerta, exclosos incentius al rendiment, no arribin en còmput anual 
1,5 vegades el salari mínim interprofessional establert al Reial Decret 
1888/2011, de 30 de desembre. 

 



Amb la finalitat de declarar com a no disponibles aquests crèdits, de 
conformitat amb la Llei i d’acord amb el que disposa l’article 33 del Reial 
Decret 500/1190, de 20 d’abril. 
 
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 15 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Declarar la no disponibilitat dels crèdits pressupostaris 
corresponents a l'import de la paga extraordinària de desembre de 2012 del 
personal al servei del Consell Comarcal del Pallars Jussà per un import 
total de 83.394,32 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries que 
corresponguin del capitol 1. 
La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però 
amb càrrec al saldo de no disponible, no podran acordar-se autoritzacions 
de despeses ni transferències i el seu import no podrà ésser incorporat al 
pressupost de l’exercici següent. 
SEGON.- Afectar els crèdits als fins establerts a l’apartat 4 de l’article 2 
del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
TERCER.- Disposar que el personal amb retribucions per jornada 
complerta, exclosos incentius al rendiment, que no arribin en còmput anual  
a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional establert al Reial Decret 
1888/2011, de 30 de desembre, tindrà dret al cobrament de la paga 
extraordinària de desembre de 2012. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 

B) Càrrecs electes 
 

Vist l’article 2 “Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal del sector públic”, del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 



 
Encara que aquesta disposició no afecta les retribucions que reben els 
càrrecs electes que tenen retribució exclusiva o parcial per l’exercici del 
càrrec, però donada la situació econòmica actual.  
 
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 15 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
ÚNIC.- Que els consellers que tenen retribució per dedicació exclusiva o 
parcial per l’exercici del càrrec de president i vicepresidents, se’ls aplicarà 
el que disposa l’article 2 “Paga extraordinària del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic”, del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Sisè.- Informe sobre les mesures de lluita contra la morositat del 3r 
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 explica el contingut de l’acord. 



El Sr. Borrell fa referència a la morositat del Consell vers els deutes amb 
els ajuntaments. Reitera la sol·licitud de l’informe que ha demant a 
intervenció, referent a aquests deutes (subvencions del PUOSC). 
 
El Sr. Ubach fa palès que l’últim import que el Consell Comarcal ha cobrat 
del PUOSC dels ajuntaments ha estat el dia 31 de maig de 2012 i que el 
director dels serveis territorials li ha manifestat que potser s’ingressaran 
part d’aquestes subvencions abans del 31 de desembre d’enguany, però 
sense tenir-ne cap confirmació. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
 
Setè.- Convalidació de l’acord de la Junta de Govern de declaració de 
bé cultural d’interès local de l’Església de Santa Maria de la Cinta de 
Llimiana. Exp. 369/2012. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 21 d’agost 
de 2012, d’aprovació de la declaració de bé cultural d’interès local de 
l’Església de Santa Maria de la Cinta de Llimiana, condicionada a 
l’autorització per part del Bisbat d’Urgell. 
 
Atès que l’ajuntament de Llimiana ha aportat el document d’autorització 
per part del Bisbat d’Urgell.  
 
Vist l’anunci d’exposició pública publicat en el BOPL núm. 160 de 17 de 
novembre de 2012. 
 
Vist l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català. 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 15 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 



ÚNIC.- Convalidar l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal 
d’aprovació de la declaració de bé cultural d’interès local de l’Església de 
Santa Maria de la Cinta de Llimiana. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
Es produeix un ampli canvi d’impressions. 
 
Vuitè.- Convalidació dels acords de la Junta de Govern de cessió d’ús 
del bé patrimonial situat al C. Pau Casals, 14 de Tremp. Exp. 
449/2012, 502/2012 i 493/2012. 
 
Vistos els acords de la Junta de Govern de data 4 de desembre de 2012 
referents a la constitució d’un dret d’ús del bé patrimonial situat al C. de 
Pau Casals, 14 (entresol) de Tremp i de cessió de l’ús de part de 
l’immoble, segons consta al text dels acords, a: 

1. Cadena Pirenaica de ràdio i televisió, SL (TV dels Pirineus) 
2. Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça.  
3. Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida (ASPID). 

 
Vist l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que aprova el 
Reglament dels 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 els vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 2 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 6 membres del grup comarcal del PSC. 
 
ÚNIC.- Convalidar els acords de la Junta de Govern del Consell Comarcal 
del dia 4 de desembre de 2012, referents a la constitució d’un dret d’ús del 
bé patrimonial situat al C. de Pau Casals, 14 (entresol) de Tremp i de 
cessió d’ús de part de l’immoble, segons consta al text dels acords, a: 

1. Cadena Pirenaica de ràdio i televisió, SL (TV dels Pirineus) 
2. Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça.  
3. Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida (ASPID). 

 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 



El Sr. Borrell fa palés que el grup comarcal del PSC s’abstindrà en la 
votació. 
El Sr. Colomina apunta que se li cedeix un espai a l’associació ASPID que 
funciona com una empresa privada. 
Per gerència i presidència s’explica que el projecte que desenvoluparà 
l’associació sense ànim de lucre ASPID estarà integrat per 7 comarques de 
les 14 de la província de Lleida i que és l’única entitat que ha demanat 
suport al Consell Comarcal dins els teminis de subvenció. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
Assenyalant el Sr. Ubach que el Consell Comarcal col·laborarà al igual que 
les 6 comarques restants i que no hi ha intenció de perjudicar a cap 
empresa del sector, sinò afavorir els aturats de la comarca. 
 
Novè.- Aprovació de la moció en defensa del model d’escola catalana. 
Exp. 509/2012. 
 
Vista la moció en defensa del model d’escola catalana, presentada per 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que consta a l’expedient i que 
es trancriu literalment:  
 

“MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA 
 

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics 
per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model 
d’immersió lingüística a Catalunya. 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la 
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declaravaque ambdues llengües havien 
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a 
Catalunya.  
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera 
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada. 



 
Pels motius exposat, l’ACM aprova la següent moció, adoptant els següents 

 
ACORDS 

 
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de 
la Qualitat Educativa (LOMCE)que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en 
la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions 
que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.  
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per 
raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.” 
 
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 15 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la moció de defensa del model d’escola catalana, 
presentada per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i que es 
transcriu a la part expositiva. 
SEGON.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei 
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el 
Ministeri d’Educació. 
TERCER.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, 
i en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el 
model lingüístic de la nostra escola.  
QUART.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC), que està en plena consonància amb els principis 
educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que 



garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells 
el perfecte coneixement del català i del castellà. 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya i a les 
entitats municipalistes. 
 
Desè.- Acord per instar als grups parlamentaris del Congrès de 
Diputats a fer un estudi sobre les desgravacions fiscals en les quotes de 
l’IRPF. Exp. 510/2012. 
 
Una de les situacions que més pot influir en la ruptura del principi 
constitucional d’igualtat d’oportunitats respecte als ciutadans i ciutadanes 
que habiten en les comarques muntanyenques, o comarques de base 
tradicionalment rural, allunyades de les ciutats universitàries, és 
l’elevadíssim cost de l’ensenyament universitari en tot allò que fa 
referència al pagament de residències o pisos d’estudiants. 
 
La consecució de beques arriba a uns sectors reduïts de famílies per la qual 
cosa cal avançar cap a incentius fiscals d’aplicació universal com pot ser la 
deducció en les quotes de l’impost de la Renda de les persones físiques 
(IRPF) d’un percentatge de les despeses esmentades. 
 
Cada cop és més evident que la situació econòmica actual pot obligar a 
moltes famílies a renunciar als estudis universitaris o de formació 
professional que comporti una estada en centres allunyats del domicili 
familiar pel gran cost de manteniment de residències o pisos d’estudiants. 
 
La técnica fiscal per concretar les mesures desgravatòries és d’una gran 
complexitat. 
 
Vist l’acord del Ple de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, que consta a 
l’expedient. 
 
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 15 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Adherir-nos a l’acord prés pel Ple de l’ajuntament de la Seu 
d’Urgell per instar al Congrés de Diputats a fer un estudi sobre les 
desgracacions fiscals en les quotes de l’IRPF. 
SEGON.- Trametre aquest acord a tots els grups parlamentaris del 
Congrés de Diputats, demanant-los que es procedeixi a l’estudi de 
desgravacions fiscals en les quotes de l’IRPF basades en: 
• Famílies que tenen la seva residència habitual molt allunyada dels 

centres universitaris i que es vegin obligades a pagar les corresponents 
residències o pisos per a estudiants. 

• Famñilies que tenen situacions econòmiques, reflectides en les 
corresponents declaracions de l’IRPF, que no permeten el manteniment 
de la residència dels fills als centres universitaris. 

• Les tècniques fiscals dedicades al càlcul de les desgravacions fiscals 
segons les diverses situacions familiars, econòmiques i personals com 
poden ser les minusvàlues, les situacions d’atur, les famílies nombroses, 
etc. 

TERCER.- Sol·licitar a la Presidència i al Consell Rector de l’Institut de 
Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran que aquesta institució 
faci seves aquestes propostes i pugui fer-ne el seguiment de les respostes 
rebudes tant per part de les institucions locals com dels grups 
parlamentaris a Madrid i fer les valoracions oportunes de les possibilitats 
d’arribar a resultats concrets. 
 
 
Finalitza la sessió convidant el Sr. Ubach a l’aperitiu de Nadal a tots els 
consellers, acte que se celebrarà el dia 21 de desembre a les 13.45 hores.  
 
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,    Vist i plau                        
       El President, 
 
 


