
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 11 DE 
NOVEMBRE DE 2013 
 
ACTA NÚM.: 8/2013 
DATA: 11 de novembre de 2013           
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.30 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 
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. DAVID FUENTES CAELLES 
SR. ÀLEX GARCIA BALUST 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 



 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. MA. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
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 la modificació de l’Ordenança reguladora de la 
taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans per 
l’exercici 2014 i següents. Exp. 402/2013. 
 
Atès que és necessària l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l'any 2013 i 
següents. 
 
Atès que l'ordenança va ésser aprovada pel Ple del dia 24 d'octubre de 
1989, i modificada en acords posteriors i publicada íntegrament en el BOP, 
de 31 de desembre de 1998. 
 
Vist el text de la darrera modificació de l'ordenança fiscal esmentada,  que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'estudi econòmic corresponent a les despeses del servei de recollida i 
tractament de residus sòlids urbans de l'any 2013. 
 



Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
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 47 i 49 de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l'article 114.3 (j) del DL 
2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refòs de la Llei 8/87, municipal i 
de règim local de Catalunya; i els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
i resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables, 
dels 19 que el componen:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l’exercici 
2014 i següents, tal com consta a l’expedient. 
SEGON.- Exposar al públic el present acord al tauler d’edictes del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà durant trenta dies comptats des del següent al de 
la publicació del corresponent anunci al BOP i també en un diari de gran 
difusió de la província. En aquest termini, els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se’n produït cap, restarà 
definitivament aprovat l’acord adoptat. 
TERCER.- En cas de no produir-se reclamacions, es publicarà al BOP i en 
un diari de gran difusió de la província, l’acord elevat a definitiu. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica els motius de l’adopció de 
l’acord.  S’ha convocat el Ple extraordinari per poder aprovar l’ordenança 
dins dels terminis corresponents. També apunta que per quart any 
consecutiu queda congelada la taxa als veïns i que la modificació que 
s’aprova es solament de redactat. S’ha modificat algun concepte i s’ha 
aprovat per l’exercici 2014 i següents, si no es modifica. Un dels ajustos es 
definir que si el contenidor està d’1 a 10 km del nucli urbà o habitatge 
aïllat es servei indirecte. Si el contenidor està a més de 10 km dels nuclis 
urbans o habitatges aïllats, no es cobra el servei. 
També explica els períodes de cobrament. 



Passa la paraula al Sr. Ardanuy qui explica les modificacions puntuals que 
s’han fet al text de l’ordenança.  
El Sr. Borrell apunta que el grup comarcal del PSC votarà a favor, atès que 
no s’incrementa la taxa dels habitatges. No obstant, entèn que s’ha 
analitzat l’estudi de costos que s’ha fet per la recollida de residus i que s’ha 
utilitzat per calcular l’import de la taxa. Vol que quedi constància que el 
grup vol estudiar aquests aspectes: centre de costos, estudi econòmic. 
El seu vot serà favorable amb aquest matís. 
També pregunta sobre el criteri que s’utilitza per a la instal·lació de 
contenidors, creu que hi ha contenidors sobresaturats.  
El Sr. Ubach li respon que en els pobles petits es tenen en compte les 
peticions dels ajuntaments. 
Finalitza la sessió demanan el Sr. Dalmau si el servei indirecte és 
exactament d’1 a 10 Km. 
Els Srs. Ubach i Aranda li responen que si, sempre que sigui la distància 
del nucli urbà o habitatge aïllat al contenidor. Seguidament és produeix un 
ampli canvi d’impressions. 
 
De conformitat amb l’article 92 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals i per unanimitat dels 16 membres presents, 
dels 19 que componen el Ple, s’acorda deixar sobre la taula aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
Segon.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la 
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de 
transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament. Exp. 249/2013. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica que aquest acord es deixa sobre 
la taula atès que el Consell Comarcal no ha rebut el text de l’addenda per al 
curs 2013-2014 amb les modificacions que s’havia sol·licitat. 
Fa palès que, si s’escau, s’aprovarà en el proper Ple ordinari. 



El Sr. Colomina demana que es faci arribar prèviament a tots els consellers 
el text dels convenis que s’aproven. 
El Sr. Ubach explica que el text de tots els convenis que se sotmet a 
votació del Ple està arxivat a l’expedient corresponent. 
El Sr. Dalmau demana l’aprovació d’una moció a nivell comarcal per 
sol·licitar el canvi de normativa que comporti la gratuïtat dels menjadors 
escolars pels nens dels pobles agregats al municipi on hi ha l’escola. 
S’acorda incloure aquest punt en l’ordre del dia del proper Consell 
d’Alcaldes. 
 
A proposta del Sr. Colomina s’acorda aprovar seguidament en un Ple 
extraordinari urgent una moció a favor de la continuïtat de l’empresa 
Copirineu. 
El Sr. Bellera exposa que volia incloure aquesta moció en l’ordre del dia 
del proper Consell d’Alcaldes, però troba bé, fer-ho també al Ple del 
Consell. 
 
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, 
 


