
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 30 DE 
DESEMBRE DE 2013 
 
ACTA NÚM.:  11/2013 
DATA:  30 de desembre de 2013                   
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT:  13.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.30 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 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ (s’incorpora al punt 5è) 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA (s’incorpora al punt 5è) 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. ÀLEX GARCIA BALUST 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 



M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. DAVID FUENTES CAELLES 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
 

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 sessió ordinària de 2 de 
desembre de 2013. Exp. 449/2013. 
 
Vista l’acta de l’òrgan plenari de la sessió ordinària de 2 de desembre de 
2013, que s’ha tramès 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 10 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’òrgan plenari de la sessió ordinària de 2 de 
desembre de 2013, que s’ha tramès a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió. 



INTERVENCIONS: El Sr. Borrell fa una matització en el punt 9è. 
Informes, en el sentit de clarificar que l’afirmació de que als municipis de 
Tremp i la Pobla de Segur els hi haurà de correspondre més plans 
d’ocupació, la va fer el Sr. Colomina i no ell. 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 5 de novembre de 2013. Exp. 386/2013 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 5 de novembre 
de 2013. 
 
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 10 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acta de la Junta de Govern de la 
sessió ordinària de 5 de novembre de 2013. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp. 
382/2013.  
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats 
del 83/2013 al 127/2013  que consten a l’expedient 382/2013 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en la 
sessió ordinària de 5 de novembre de 2013. 
 
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 5 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 2 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 83/2013 aprovant els preus 
públics de la venda d’entrades i articles al “Centre de visitants–Epicentre”. 
84/2013 aprovant el preu públic del “Bus de la Festa”. 85/2013 aprovant la 
inscripcio del titular de la instal·lació Casa de Colònies “Maria Janer” al 
registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves. 
89/2013 formulant i aprovant les al·legacions a l’acord del Ple de 
l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà de data 20 de juny de 2013. 90/2013 
aprovant el protocol addicional de concreció per a l’any 2013 del 
Contracte Programa per a la Coordinació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 92/2013 aprovant la relació d’aspirants admesos i exclosos al 
concurs de mèrits per la selecció d’una plaça de xòfer. Nomenament del 
tribunal qualificador i convocatòria de reunió. 117/2013 aprovant el 
conveni entre l’INS de Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a 
la formació pràctica d’alumnes en centres de treball. 119/2013 autoritzant a 
l’Associació promotora de la circulació responsable al Medi Natural 
“Guaja Aventuras” la realització de l’excursió en vehicles el dia 12 
d’octubre de 2013. 121/2013 aprovant el Pla d’execució anual “Treball a 
les 7 comarques” Pallars Jussà i sol·licitud de subvenció al Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 125/2013 aprovant el conveni entre l’Institut 
Obert de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la formació 
pràctica d’alumnes en centre de treball. 
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 86/2013 aprovant la certificació 
de l’obra ET-2010/1241 i el pagament. 87/2013 aprovant la certificació de 
l’obra ET-2011/716 i el pagament. 88/2013 aprovant les certificacions de 
l’obra DL-ET-2011/720 i el pagament. 91/2013 concedint un permís de 
desplaçament per casos d’adopció a la Sra. Blanca Olivet. 93/2013 
aprovant la certificació final de l’obra “Creació d’itineraris en el curs de la 
Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets” i la factura 
i el pagament a favor de M i J Gruas, SA. 94/2013 aprovant la memòria 



“Accions de foment de l’ocupació i del teixit empresarial del Pallars Jussà” 
i sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació. 95/2013 
aprovant la contractació, per contracte menor, de vàries línies del servei de 
transport escolar a la comarca per al curs escolar 2013-2014. 96/2013 
adjudicant la plaça de xofer del servei de recollida i tractament de residus 
sòlids urbans al Sr. Carlos Martimpé Burgués i aprovant la contractació. 
97/2013 nomenant el Sr. Lluis Bellera, president en funcions pel període 
del 26 d’agost de 2013 al 6 de setembre de 2013. 98/2013 aprovant la 
sol·licitud del servei de teleassistència del Sr. Antonio Amores. 99/2013 
aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència de la Sra. Xantipa 
Sanclemente. 100/2013 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència 
de la Sra. Maria Pallas. 101/2013 comparèixer en el recurs contenciós-
administratiu núm. 433/2013 tramitat pel Jutjat Contenciós-Administratiu 
de Lleida i designar el lletrat i procurador a efectes de representació i 
defensa. 102/2013 aprovant la relació d’alumnes beneficiaris d’un ajut 
d’urgència social per al curs escolar 2012-2013 i pel període de febrer a 
juny de 2013. 103/2013 aprovant la certificació addicional de les obres de 
millora de l’obra “Creació d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i 
en el marc del territori Collegats-Terradets”. 104/2013 aprovant la 
contractació urgent de la Sra. Montserrat Damont, com a psicòloga. 
105/2013 aprovant la memòria descriptiva “Actuacions del foment de la 
recollida de fracció orgànica de residus municipals al Pallars Jussà 2013” i 
sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya. 106/2013 
aprovant la contractació urgent de la Sra. Mònica Seix com a 
administrativa. 107/2013 aprovant la memòria del projecte de col·laboració 
social titulada “Implementació i difusió del programa d’intervenció amb 
les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat a la comarca del 
Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 108/2013 aprovant la memòria del projecte de col·laboració 
social titulada “Conservació de les zones urbanes i periurbanes de Talarn” 
i sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 109/2013 
aprovant el marc pressupostari a mig termini pel període 2014-2016. 
110/2013 aprovant la certificació única de l’obra “Reconstrucció de la 
coberta de l’Església de Sant Gervàs a Sant Miquel de la Vall” i la factura 
a favor de l’empresa Espot Cardós, SL. 111/2013 aprovant la renovació del 
compromís socioeducatiu del menor Hassan Hammmoumi. 112/2013 



aprovant el compromís socioeducatiu de la menor Fàtima Hammoumi. 
113/2013 aprovant les actuacions sol·licitades pels ajuntaments de la 
comarca per a la contractació de persones aturades en el marc del programa 
mixt treball i formació i per les accions “d’experiència laboral, accions de 
formació i coordinació i prospecció d’empreses” i sol·licitud de subvenció 
al Servei d’Ocupació de Catalunya. 114/2013 aprovant el servei de 
teleassistència a la Sra. Mercedes Roca. 115/2013 aprovant la contractació 
del servei de menjador escolar de la UEC de Tremp i del col·legi AESO 
d’Isona per al curs escolar 2013-2014. 116/2013 aprovant el Pla de 
seguretat i salut de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit 
controlat comarcal de Tremp” i la certificació 1a de l’obra. 118/2013 
aprovant la contractació urgent del Sr. Antonio Socoró, com a xòfer. 
120/2013 aprovant el Pla de treball anual a desenvolupar per l’agent 
d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i sol·licitud de subvenció al 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 122/2013 aprovant l’ingrès directe de 
rebuts de la taxa de recollida i tractament de residus sòlids urbans de 
l’anualitat 2012 i 2013. 123/2013 aprovant el servei de teleassistència a la 
Sra. Aurora Boneta. 124/2013 aprovant el servei de teleassistència a la Sra. 
Navidad Baró. 126/2013  donant de baixa el compromís socioeducatiu dels 
menors Garcia Jiménez i Jiménez Alcaide. 127/2013 donant de baixa el 
compromís socioeducatiu del menor Gramun Montoy. 
INTERVENCIONS:  El Sr. Borrell fa constar que la convocatòria del Ple 
li va arribar el dia 24 per e-mail i que ell i els membres del seu grup 
consideren que no ha existit temps material per revisar cap expedient. 
Opina que el contingut del Ple és complex ja que inclou decrets del 
president i del gerent i l’expedient de modificació del pressupost. 
Fa palès que el grup comarcal del PSC s’abstindrà en la votació d’aquest 
punt. 
El Sr. Ubach li respon que en principi la seva intenció era de convocar el 
Ple pel dia 27, però es va passar al dia 30 perquè hi hagués més marge per 
consultar els expedients, ja que s’havia de convocar abans de finalitzar 
l’any i solament quedava el dia 31.  
 
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
383/2013. 
 



Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
34/2013 al 49/2013 que consten a l’expedient 383/2013 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en la 
sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2013. 
 
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 5 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 2 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número:  34/2013 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 5/2013 i el seu pagament. 36/2013 
nomenant el director tècnic i coordinador en matèria de seguretat i salut de 
l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de 
Tremp”. 37/2013 aprovant les factures incloses en la relació núm. 6/2013 i 
el seu pagament. 41/2013 deixant sense efectes el nomenament del decret 
de gerència núm. 19/2013, de 15 d’abril, i nomenant el Sr. Josep Coll 
Miró, arquitecte tècnic, director tècnic i coordinador en matèria de 
seguretat i salut de l’obra “Reconstrucció de la coberta de l’Església de 
Sant Gervàs a Sant Miquel de la Vall”. 42/2013 aprovant les factures 
incloses en la relació núm. 7/2013 i el seu pagament. 46/2013 aprovant la 
factura núm. 654 de 31 de juliol de 2013 de l’empresa Clara Farrero 
Solsona i la cessió de crèdit a favor de Banco de Sabadell, SA. 
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell 
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 35/2013 aprovant el 
pagament de subvencions atorgades a entitats i/o associacions. 38/2013 
aprovant el pagament de l’impost i la taxa per la concessió de la llicència 
d’obres per realitzar el projecte executiu d’ampliació del dipòsit controlat 
de Tremp. 39/2013 aprovant el pagament del complement d’activitat del 
mes de juliol de 2013. 40/2013 aprovant vàries factures i el seu pagament. 



43/2013 aprovant el pagament de subvencions atorgades. 44/2013 aprovant 
el pagament del complement d’activitat de mes de setembre de 2013. 
45/2013 aprovant vàries factures i el seu pagament. 47/2013 aprovant el 1r 
pagament de l’exercici 2013 al Consell Esportiu del Pallars Jussà. 48/2013 
aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili dels mesos 
d’agost i setembre de 2012. 49/2013 aprovant el pagament als ajuntaments 
d’Isona i Conca Dellà i la Pobla de Segur, per la col·laboració a les fires de 
turisme de FITUR i SITC.  
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell informa que el grup comarcal del PSC 
s’abstindrà pels motius exposats en l’apartat anterior. 
 
Cinquè.- Aprovació de la 2a modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2013. Exp. 487/2013 
 
S’incorporen la Sra. Neus Burgués i el Sr. Lluis Bellera. 
 
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una modificació 
parcial del Pressupost del Consell Comarcal,  per l’exercici de 2013. 
 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
1. Habilitació de partides per major ingrès. 
2. Transferències entre partides. 
3. Incorporació de romanents de tresoreria. 
 
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 6 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal del PSC: 
 
 



PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la segona modificació de 
crèdits del Pressupost de l’exercici 2013. 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. Borrell informa que el grup comarcal del PSC 
s’abstindrà pel mateix motiu que els dos apartats anteriors i demana que se 
li enviï per correu electrònic el contingut de la modificació. 
El Sr. Ubach li respon que tots els documents estan dins l’expedient 
corresponent, perquè els consellers puguin venir al Consell a consultar-los 
i puguin preguntar a la interventora els dubtes que els hi sorgeixin. 
El Sr. Colomina opina que es podrien fer les dues coses. 
El Sr. Ubach respon que s’estudiaran aquesta possibilitat i s’intentarà dur-
la a terme. 
 
Sisè.-  Informes, Precs i Preguntes. Exp. 488/2013 
 
Primer 
El Sr. Ubach informa de la convocatòria dels ajuts per a la diversificació 
económica de les zones rurals en el marc de l’eix 4 Leader del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. Le sol·licituds s’hauran 
de presentar com a màxim el dia 22 de febrer de 2014 a la seu del Grup 
d’Acció Local a Tremp. 
 
Segon 
El Sr. Borrell fa referència a la pregunta que va adreçar al Consell 
Comarcal i que encara no ha obtingut resposta. El Sr. Ubach li respon que 
se li respondrà per correu ordinari. 
 
 



Finalitza la sessió i el Sr. Ubach desitja bon any i molta salut a tots els 
consellers i treballadors. 
 
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, 
 


