
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 12 DE  
MARÇ DE 2012 
 
ACTA NÚM.: 2/2012 
DATA:  12 de març 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 
SRA. M. ROSA AMORÓS CAPDEVILA 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
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. JAUME MONTANUY BARÓ 
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: 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
 

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 

 

A l’inici de la sessió el Sr. Ubach informa als consellers sobre la campanya 
iniciada per a la gestió dels residus a la comarca. S’ha repartit 2000 
BOC’N ROLL i 7000 tríptics informatius sobre la recollida selectiva i les 3 
deixalleries de la comarca. També s’ha enviat una carta als ajuntaments de 
la comarca explicant el desenvolupament d’aquesta campanya. 
 
Seguidament el Sr. Ubach informa al ple sobre el conveni de col·laboració 
per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera i local 
signat entre la Generalitat de Catalunya i les 4 Diputacions provincials, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Davant l’actual situació de crisi econòmica que ha provocat que les entitats 
locals pateixin importants problemes de liquiditat, les diputacions 
provincials catalanes efectuaran l’adquisició dels crèdits als ens locals que 
ho sol·licitin i la Generalitat procedirà a la devolució i rescabalament 
d’aquests a les Diputacions. 
 



Es a dir, que els ens locals hauran de fer a favor de les diputacions la 
cessió de determinats drets de crèdit, aquestes avançaran els diners als ens 
locals i recuperaran l’import satisfet. 
 
Solament seran susceptibles de ser incloses en aquest Pla les obligacions 
reconegudes per la Generalitat de Catalunya a data 31/12/2011, 
actualitzades a data 1/03/2012 amb els ens locals, seleccionades per les 
diputacions. 
 
En un altre ordre de coses, el Sr. Ubach demana al Ple que convalidi el 
Decret de nomenament dels representats a l’IDAPA. 
 
I finalitzant la seva intervenció informa que el dia 16 de març d’enguany 
visitarà la comarcal el Sr. Lluis Recoder i Miralles, Conseller del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i es reunirà a les 11.30 hores amb 
el Consell d’Alcaldes de la comarca. 

 
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió ordinària del dia 6 de 
febrer de 2012. Exp. 52/2012.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari del dia 6 de febrer 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 18 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari del dia 
6 de febrer de 2012, que s’ha tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell fa una puntualització en la seva 
intervenció en l’acord vuitè.- precs i preguntes, apartat primer. 
On diu “El fet de no pagar el consell fa pujar molt l’import ......” 



Ha de dir “El fet de no pagar el Consell als ajuntaments, les subvencions 
del PUOSC, fa pujar molt l’import .......”. 
 
Puntualització que es acceptada pel Sr. Ubach i inclourà en el text definitiu 
de l’acta. 
 
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de les sessions: 
extraordinària de 27 de desembre de 2011. Exp. 488/2011, 
extraordinaria de 18 de gener de 2012. Exp. 38/2012 i ordinària de 7 
de febrer de 2012. Exp. 99/2012.  
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 27 de 
desembre de 2011, de la sessió extraordinària de 18 de gener de 2012 i de 
la sessió ordinària de 7 de febrer 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 18 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 27 de desembre de 2011, de la sessió 
extraordinària de 18 de gener de 2012 i de la sessió ordinària de 7 de febrer 
de 2012. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència i de 
gerència. Exp. 489/2011, 491/2011, 97/2012 i 98/2012. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, númerats 
del 160/2011 al 166/2011 i del 168/2011 al 185/2011 que consten a 
l’expedient 489/2011 i els númerats del 186/2011 al 202/2011 i de 
l’1/2012 al 5/2012 que consten a l’expedient 98/2012 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 



Vist el Decret de Presidència núm. 23/2012 de data 12 de març de 
nomenament dels representants de la comarca del Pallars Jussà a l’Institut 
per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. 
  
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
48/2011 al 53/2011, que consten a l’expedient 491/2011 i els numerats del 
54/2011 al 64/2011 i de l’1/2012 al 2/2012, que consten a l’expedient 
97/2012 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 18 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 160/2011 aprovant el 
contracte amb l’entitat financera Banco de Sabadell, SA per l’obertura 
d’un compte corrent. 164/2011 aprovant l’addenda de modificació dels 
punts 2 i 3 del pacte cinquè del conveni de col·laboració amb l’Agència de 
Residus de Catalunya per promoure accions de millora, educació i difusió 
ambiental i del patrimoni natural a la comarca. 172/2011 formulant 
al·legacions a la resolució de 13 d’octubre de 2011 de la Consellera de 
Governació i Relacions Institucionals referent a l’expedient de subvenció 
del projecte d’intervenció arqueològica, consolidació, museïtzació i difusió 
de les estructures militars republicanes conservades als municipis d’Isona i 
Conca Dellà i Abella de la Conca”. 174/2011 aprovant la inscripció de 
vàries instal·lacions juvenils al Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 175/2011 aprovant la inscripció de 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. 176/2011 aprovant la inscripció de la modificació de la 
capacitat de la instal·lació alberg de joventut “La Torre” al Registre 
d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves del 



Consell Comarcal del Pallars Jussà. 178/2011 aprovant el projecte de 
l’actuació “Creació d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el 
marc del territori Collegats-Terradets” per import de 387.714,50 € i la 
sol·licitud de subvenció a la Direcció general de Desenvolupament Rural 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. 184/2011 aprovant el conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà referent als forfets de 
la temporada d’esquí 2011-2012. 185/2011 aprovant l’addenda al conveni 
de col·laboració entre el Consorci Administració oberta de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà per la prestació de serveis d’assistència 
tècnica a les administracions locals de la comarca. 187/2011 formulant 
recurs d’alçada a la resolució de 23 de novembre de 2011 del director 
general de Medi Natural i Biodiversitat referent a l’expedient de subvenció 
de l’actuació “Pla municipal per l’adequació a la Llei 6/2011 i al Decret 
82/2005, de la il·luminació exterior existent al municipi de la Torre de 
Capdella”. 191/2011 fixant la capacitat de la intal·lació alberg de joventut 
“La Solana” en 66 places. 195/2011 concertant una operació de crèdit, en 
la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb el Banco de Sabadell, 
SA per import de 250.000,00 € i aprovant el contracte amb el Banco de 
Sabadell, SA amb les condicions financeres que consta a l’expedient.   
196/2011 declarant prorrogat el pressupost de l’exercici 2011 fins a 
l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2012. 200/2011 aprovant 
la baixa de drets reconegut pendents de cobrament i obligacions 
reconegudes pendents de pagament integrats en l’agrupació de 
pressupostos tancats. 201/2011 aprovant el conveni de col·laboració entre 
l’Associació per a la integració i salut de les persones grans amb 
dependència (ASISTED) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per al 
desenvolupament de serveis integrals d’atenció domiciliària a la comarca 
del Pallars Jussà (teleassistència domiciliària-domòtica). 202/2011 
aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació coordinadora de 
serveis d’atenció domiciliària del tercer sector i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per al desenvolupament de serveis integrals  d’atenció 
domiciliària a la comarca del Pallars Jussà (teleassistència domiciliària-
persones d’intervenció ràpida). 1/2012 Inscrivint la suspensió temporal 
d’activitat de la instal·lació alberg de joventut “La Torre” de la Torre de 
Capdella. 23/2012 de nomenament dels representants de la comarca del 



Pallars Jussà a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran. 
SEGON.- Donar coneixement al Ple de la resta de Decrets del President 
del Consell Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, que consten a l’expedient 
489/2011 i a l’expedient 98/2012 i que es donen íntegrament per 
reproduïts. 
TERCER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 48/2011 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 6/2011 i el seu pagament. 52/2011 
aprovant la cessió de crèdit sol·licitada per l’empresa Construccions Enric 
Mitjana de part de la certificació 2a de l’obra “Rehabilitació coberta edifici 
CITA” a favor de l’empresa Elaboració d’Àrids, SL i aprovant la cessió de 
crèdit sol·licitada per l’empresa Elaboració d’Àrids, SL de part de la 
certificació 2a de l’obra “Rehabilitació coberta edifici CITA” a favor de 
Banc de Sabadell, SA. 54/2011 aprovant les factures incloses en la relació 
núm. 7/2011 i el seu pagament. 58/2011 nomenant el Sr. German Palacin, 
enginyer industrial, director tècnic i coordinador en matèria de seguretat i 
salut de l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà”. 1/2012 aprovant 
la cessió de crèdit de la certificació 1a i última de l’obra Pla d’arranjament 
de camins al Pallars Jussà. Fase XX “Camins a masies Navarro, Xinco i 
Xiquet al terme de Llimiana” a favor de Banco Sabadell, SA. 
QUART.- Donar coneixement al Ple de la resta de Decrets del Gerent del 
Consell Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que consten a l’expedient 
491/2011 i a l’expedient 97/2012 i que es donen íntegrament per 
reproduïts. 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell pregunta perquè el número dels 
decrets no és correlatiu. 
Per Secretaria se li respon que hi ha decrets que són a convalidar i altres 
que simplement es dona coneixement al Ple. 
El Sr. Bellera informa que a partir d’aquest Ple l’equip de govern ha 
decidit una nova redacció de la proposta d’acord més entendora. 
El Sr. Borrell pregunta sobre el decret 178 en el sentit de quins són els 
municipis beneficiaris de l’actuació “Creació d’itineraris en el curs de la 
Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets”. 
Informa que l’ajuntament de Salàs de Pallars no ha estat informat al 
respecte. 



El Sr. Ubach li respon que s’ha parlat amb els ajuntaments inclosos en 
aquest. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. Finalitza el debat 
el Sr. Borrell assenyalant que ja en l’anterior projecte “Collegats-
Terradets” el municipi de Salàs de Pallars no va ser inclòs. 
El Sr. Ardanuy informa que es pot ampliar aquesta actuació en un futur. 
El Sr. Borrell fa palès que feta la seva reflexió i en un acte de bona fe el 
grup comarcal socialista votarà a favor de l’acord. 
 
Quart.- Aprovació del pressupost, la plantilla orgànica i relació de 
llocs de treball i el catàleg de personal del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per l’exercici 2012. Exp. 12/2012 
 
Vist l’expedient del pressupost per a l’exercici de 2012, al qual són 
incorporats: la memòria de Presidència, les bases d’execució i els informes 
de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist l’expedient de la plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball 
que també s’incorpora a l’expedient del pressupost i que s’aprova en el 
mateix acte. 
 
Atès que ha estat informat a l’Àrea general d’Administració i 
Desenvolupament i a l’Àrea general de Comunicació i Serveis a les 
persones, reunides conjuntament el dia 5 de març de 2012 i de conformitat 
amb els informes de Secretaria i d’Intervenció. 
 
Vist el document de catalogació de llocs de treball del personal del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament 
per reproduït. 
 
Vistos els articles 143 i següents de la Llei d’hisendes locals 39/88, de 28 
de desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril; 
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 8 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i els vots en 
contra del 7 membres del grup comarcal PSC-PM. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost per a l’exercici 
de 2012, un resum del qual és el següent: 

I.   INGRESSOS           PRESSUPOST ENTITAT  

      Capítols                             Euros 
A. OPERACIONS CORRENTS 
 
1 
2 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.505.189,98 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.282.151,33          
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 5.000,00 
  
B. OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.944.624,83        
8 
9 PASSIUS FINANCERS   
    
TOTAL INGRESSOS  10.736.966,14       
 
II.  DESPESES       PRESSUPOST ENTITAT  
                      Capítols             Euros         
 
A. OPERACIONS CORRENTS 
 
1 DESPESES DE PERSONAL 2.160.675,32 
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS                   2.563.551,42 
3 DESPESES FINANCERES 28.000,00   
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.087.390,44   
5  
  
B. OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6 INVERSIONS REALS 2.886.348,96        
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.000.000,00       



8 ACTIUS FINANCERS  
9 PASSIUS FINANCERS 11.000,00       
 
TOTAL DESPESES  10.736.966,14                 

 
SEGON.- Aprovar el document de catalogació de llocs de treball del 
personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà per l’exercici 2012, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
TERCER.- Determinar que aquesta aprovació suposa l’aprovació de les 
bases d’execució del pressupost i de la plantilla orgànica. 
QUART.-Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, 
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província 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. 
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
SISÈ.- Trametre’n, 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 resumeix el pressupost per capítols fent 
una comparativa amb el del 2011. Afirma que és un pressupost de 
continuïtat on s’ha mantingut el preu de la taxa de recollida 
d’escombraries, s’han baixat les retribucions a càrrecs polítics i s’ha 
congelat les retribucions del personal.  
Creu que la contenció de la despesa és molt clara i demana als consellers el 
vot afirmatiu. 
El Sr. Borrell opina que el pressupost és continuïsta i deficitari en dos 
aspectes, des del punt de vista dels serveis als municipis on no existeix cap 
millora en àrees com la turística i des del punt de vista cultural on si s’han 
atorgat subvencions als Museus dels Raiers i d’Isona i Conca Dellà, però 
no existeixen com en exercicis anterior ajuts pels Centres d’Interpretació. 
Creu que s’ha baixat el volum de la despesa però que no s’ha fet un esforç 
en tots els capítols. 
Concretant posa com exemple l’import de la partida de retribucions als 
òrgans de govern que s’ha esmentat. Informa que l’import de les 



retribucions i indemnitzacions als càrrecs electes durant 4 anys correspon a 
l’import del Fons de cooperació local per un exercici econòmic. 
Assenyala que l’elaboració del pressupost no ha estat consensuada i no hi 
han participat els membres. Creu que hi ha determinats capítols que 
haurien d’estar consultats als alcaldes. 
Tot i reconeguen l’esforç de l’equip de govern per optimitzar els ingressos 
del pressupost vol felicitar-los pels ajuts econòmics als museus abans 
esmentats. Informa que el grup comarcal del PSC-PM votarà en contra.  
El Sr. Ubach respon al Sr. Borrell assenyalant que l’import de les despeses 
de retribucions, indemnitzacions als càrrecs electes han baixat globalment 
en 15.317,00 €. 
Així mateix informa que el Consell Comarcal no ha renunciat a cap 
subvenció ni conveni referent al desenvolupament del sector turístic, al 
patrimoni cultural, etc. Opina que el pressupost és un document obert i fa 
palès que es treballa per aconseguir fons per incentivar el turisme a la 
comarca.  
El Sr. Bellera finalitza el debat informant que es farà una trobada com 
l’any passat on s’indicarà detalladament tots els serveis als municipis. 
 
Cinquè.- Aprovació de l’Ordenança reguladora de l’administració 
electrònica del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 127/2012. 
 
Atès la necessitat de regular la utilització dels mitjans electrònics, en 
l’àmbit de l’Administració comarcal del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de 
transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes, 
que es deriven de l’article 103 de la Constitució i de la legislació general 
administrativa. 
 
Vista l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient, i té per objecte: 

a. Garantir els drets i acomplir els deures que han de regir les 
relacions per mitjans electrònics dels ciutadans i les ciutadanes amb 
l’Administració comarcal. 
b. Fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de 
l’Administració electrònica en l’àmbit de l’Administració comarcal. 



c. Regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans 
electrònics en la tramitació dels procediments administratius davant 
l’Administració comarcal. 
d. La fixació dels principis reguladors de la incorporació els tràmits i 
dels procediments administratius comarcals a la tramitació per via 
electrònica, d’acord amb allò que disposa l’article 45 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions publiques i del 
procediment administratiu comú. 

 
Vist l’informe de Secretaria, 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; l’article 49 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, els articles 55, 56 i 57 del 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda,  per unanimitat dels 18 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Exposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies per 
tal que es puguin presentar al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n 
presenta cap, la modificació quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Facultar el President per donar compliment al present acord.  
INTERVENCIONS: Per secretaria es resumeix el contingut de l’acord. 
El Sr. Ubach fa referència a la noticia publicada al diari Segre de dijous dia 
26 de gener de 2012, sobre noves tecnologies on el coordinador de noves 
tecnologies de la Diputació de Lleida va assegurar que la implantació de 
l’administració electrònica també permetrà la gestió telemàtica de plans 
d’ajudes i subvencions als ens locals i agilitzarà la gestió dels expedients. 
 



Sisè.- Aprovació de la moció sobre el cobrament del cànon de l’aigua 
als ens locals. Exp. 126/2012. 
 
Vist el text, de la moció presentada per la Diputació de Lleida referent al 
cobrament del cànon de l’aigua als ens locals, que es transcriu literalment: 
 

“Moció sobre el cobrament del cànon de l’aigua als ens locals 
 
El Govern de la Generalitat ha presentat el Projecte de llei de mesures fiscals i 
financeres, on introdueix, en l’article 3 una modificació de l’article 64 del text refòs de 
la legislació en matèria d’aigües a Catalunya. 
 
Aquesta modificació preveu l’aplicació –per primera vegada a Catalunya- del cànon de 
l’aigua al subministrament que ofereixen els ajuntaments a través de les fonts públiques 
i monumentals, neteja de carrers i el reg de parcs, jardins i parc esportius. Quan aquesta 
distribució es faci a través de les xarxes de subminsitrament d’aigua potable. 
 
Amb aquesta modificació els ens locals patiran una nova càrrega impositiva, ja que fins 
ara la legislació en matèria d’aigües eximia del pagament del cànon, entre altres, els 
usos corresponents a la utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a 
l’alimentació de fonts públiques i monumentals, neteges de carrers i regs de parcs, 
jardins i camps esportius públics. 
 
El cobrament d’aquest cànon, agreujarà encara més la delicada situació financera de 
molts dels ens locals Catalans, a més, no deixarà de ser paradoxal que l’Agència 
Catalana de l’aigua vulgui cobrar, a part del cost de l’aigua, el cànon de l’aigua per 
aquests subministraments, quan la mateixa ACA encara té un deute molt important amb 
el món local. 
 
A més el fet que s’acabi aplicant aquest cànon, suposarà una nova discriminació 
negativa envers els ajuntaments de la resta de l’Estat. 
 
Per tot l’exposat, 
 
S’ACORDA 
 
Primer.- La Diputació de Lleida insta al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte 
la modificació de l’article 64.2 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a 
Catalunya, tal com preveu l’article 3 del projecte de Llei de mesures fiscals i financeres. 
Segon.- La Diputació de Lleida insta a l’Agència Catalana de l’Aigua, que amb 
col·laboració amb els ens locals, posi en marxa diferents acccions per tal, que on sigui 



possible, l’aigua emprada en el servei d’alimentació de fonts públiques i monumentals, 
neteges de carrers i regs de parcs i jardins i camps esportius, procedeixi en gran mesura 
de fonts alternatives de producció, com ara l’aigua regenerada o reutilitzada. 
Tercer.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, a la mesa i als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la totalitat dels 
ajuntaments i Consells Comarcals de la demarcació de Lleida i a l’Associació Catalana 
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 18 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la moció presentada per la Diputació de Lleida 
referent al cobrament del cànon de l’aigua als ens locals. 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte la 
modificació de l’article 64.2 del text refós de la legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, tal com preveu l’article 3 del projecte de Llei de 
mesures fiscals i financeres. 
TERCER.- Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua, que amb col·laboració 
amb els ens locals, posi en marxa diferents acccions per tal, que on sigui 
possible, l’aigua emprada en el servei d’alimentació de fonts públiques i 
monumentals, neteges de carrers i regs de parcs i jardins i camps esportius, 
procedeixi en gran mesura de fonts alternatives de producció, com ara 
l’aigua regenerada o reutilitzada. 
QUART.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, a la mesa i als grups polítics del Parlament 
de Catalunya, als ajuntaments de la comarca, als Consells Comarcals de la 
demarcació de Lleida, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Setè.- Convalidació de l’acord de la Junta de Govern del dia 21 de 
febrer de 2012 de desestimació del recurs especial en matèria de 
contractació. Exp. 399/2011. 



 
La Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà en data 21 de 
febrer de 2012, va aprovar la desestimació del recurs especial en matèria 
de contractació, que consta a l’expedient, presentat en data 10 de febrer de 
2012 per l’empresa SONO Tecnologia Audiovisual, SL, contra l’acord del 
Ple del Consell del dia 21 de desembre de 2011, d’aprovació de 
l’adjudicació del contracte de subministrament de l’actuació “Centre de 
visitants del Pallars Jussà”, amb un pressupost de licitació de 553.016,16 € 
més l’IVA vigent. 
 
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 18 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
ÚNIC.- Convalidar l’acord de la Junta de Govern adoptat el dia 21 de 
febrer de 2012, de desestimació del recurs especial en matèria de 
contractació, presentat en data 10 de febrer de 2012, per l’empresa SONO 
Tecnologia Audiovisual, SL. El text de l’esmentat acord de desestimació 
consta a l’expedient. 
 
Vuitè.- Elecció de la persona que presidirà el Consell d’Alcaldes del 
Pallars Jussà. 
 
Atès que el Consell d’Alcaldes s’ha reunit simultàniament els dies 24 
d’octubre de 2011 i 5 de març de 2012 i en cap de les dues sessions s’ha 
obtingut el quorum suficient per a l’elecció del president. 
 
En compliment de l’article 8.2.3 del Reglament Orgànic i de funcionament 
dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà el Sr. Ubach 
proposa com a president del Consell d’Alcaldes a l’alcalde del municipi 
d’Isona i Conca Dellà, Sr. Constante Aranda Farrero. 
 



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, amb els vots favorables dels 8 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i els vots en 
contra del 7 membres del grup comarcal PSC-PM. 
 
ÚNIC.- Nomenar el Sr. Constante Aranda Farrero, Alcalde de l’ajuntament 
d’Isona i Conca Dellà, President del Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell fa constar que en els dos anteriors 
Consells d’Alcaldes on es va votar la presidència d’aquest òrgan, el Sr. 
Aranda va perdre la votació.  
Com a portaveu del grup comarcal PSC-PM creu que no és una persona 
consensuada per tots els alcaldes. 
Accepta l’elecció ja que s’ha regit per l’article 8.2.3 del Reglament 
Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i es conforme a la legalitat. 
Si bé mostra la disconformitat del grup que representa amb el contingut de 
l’article, concretament en la majoria de 2/3 que s’estableix per l’elecció del 
president del consell d’alcaldes, pel propi consell d’alcaldes. Majoria que 
en 2 sessions del consell d’alcaldes no s’ha aconseguit. 
Creu que la decissió del president del Consell és excloent i fa palès que no 
serà consensuada. 
El grup PSC-PM no donarà suport a aquesta proposta i votarà en contra.  
 
El Sr. Ubach recorda als membres de l’oposició que segons el contingut de 
l’informe jurídic de la Direcció General d’Administració Local de 8 
d’octubre de 2007 el president del Consell té l’atribució de convocar i 
presidir el Consell d’Alcaldes. També segons l’informe esmentat pot 
pendre part en les deliberacions i participar mitjançant el seu vot en els 
acords d’aquest òrgan col·legiat. 
Creu que tota aquesta polèmica no existiria si ell hagués decidit presidir el 
Consell d’Alcaldes, cosa que no ha volgut fer per trobar un president de 
consens i que sigui un alcalde. 



Informa que una altra mostra de consens ha estat l’entrevista que van 
mantenir amb el Sr. Borrell respecte a aquest tema i recorda que l’únic que 
es pretén és que el president del Consell d’Alcaldes sigui un membre de 
l’equip de govern, cosa usual en el món polític, tant en l’autonòmic com en 
l’estatal. 
 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions, on hi entervenen 
els Srs. Borrell, Colomina, Dalmau i Montanuy, qui fa constar que els 14 
alcaldes de la comarca han de ser capaços d’elegir el seu representant que 
els ha de representar globalment. 
Creu que amb l’elecció del Sr. Aranda solament està representada un 50% 
de la comarca. 
El Sr. Ubach creu que la via del consens no ha estat possible i per això s’ha 
habilitat una altra via per la constitució del Consell d’Alcaldes. 
També informa que el dia 16 de març s’ha de reunir amb el conseller Sr. 
Recoder del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Seguidament es torna a produir un altre canvi d’impressions i el Sr. Borrell 
fa constar que possiblement no ha existit un esforç suficient i el Sr. Bellera 
fa palés que el Ple del Consell Comarcal ha elegit al president del Consell 
d’Alcaldes d’acord amb la legalitat vigent, article 8.2.3 del Reglament 
Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i que s’intentarà que aquest òrgan sigui operatiu a partir 
d’ara. 
 
Seguidament el Sr. Castells portaveu del grup comarcal d’ERC felicita al 
Sr. Aranda pel seu nou càrrec. 
 
Finalitza el debat amb l’agraïment del Sr. Aranda a tots els consellers i 
l’oferiment a tots els grups de l’ajut que els hi pugui prestar. 
 
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, 
 


