ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 28 DE
GENER DE 2013
ACTA NÚM.: 1/2013
DATA: 28 de gener de 2013
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. 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
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
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 extraordinària de 19
de desembre de 2012. Exp. 506/2012.
Vista l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària de 19 de
desembre 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 16 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària de
19 de desembre de 2012, que s’ha tramés a tots els consellers amb la
convocatòria de la sessió.

Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió
ordinària de 4 de desembre de 2012. Exp. 494/2012.
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 4 de desembre
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 16 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 4 de desembre de 2012.
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell, portaveu del grup comarcal del PSC,
informa que respecte a la cessió d’ús aprovada en els punts 2n, 3r i 4t de
l’acta, la seva opinió es la mateixa que va expressar en l’acta del Ple del
Consell del dia 19 de desembre de 2012 on es van convalidar aquests
acords de la Junta.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència i de
gerència. Exp. 32/2013 i Exp. 31/2013
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 120/2012 al 147/2012 i 4/2013, que consten a l’expedient 32/2013 i es
donen íntegrament per reproduïts.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
84/2012 al 101/2012 que consten a l’expedient 31/2013 i es donen
íntegrament per reproduïts.
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en la
sessió de 22 de gener 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.
A) El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents,
dels 19 que el componen:
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 136/2012 aprovant el
conveni marc entre la UB i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
137/2012 aprovant el conveni específic d’actuacions per al curs 2012/2013
entre la UB i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 140/2012 aprovant el
conveni de col·laboració entre la Fundació Centre Europeu d’Empreses i
Innovació de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 120/2012 aprovant el
compromís socioeducatiu del menor Hammoumi. 121/2012 autoritzant les
pràctiques de treball social de la UdL a l’alumna Sra. Montané i les
pràctiques d’educació social de la UdL a l’alumna Sra. Boixadera.
122/2012 aprovant la memòria valorada “Instal·lació d’una planta de
transferència d’envasos a la deixalleria comarcal de Tremp” i sol·licitud de
subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya. 123/2012 aprovant el Pla
de treball executat durant l’anualitat 2012, període 1-01-2012 a 30-092012, en el marc del progerama de foment i assessorament a la creació
d’empreses i sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació. 124/2012 aprovant la contractació urgent de la Sra. Cortés com
a diplomada en educació social. 125/2012 aprovant el servei de
teleassistència a la sra. Betriu. 127/2012 adjudicant al Sr. Llesuy el
contracte d’arrendament del bé patrimonial finca 1 de l’epígraf 313 de
l’inventari de bens comarcal. 128/2012 aprovant el
servei de
teleassistència a la Sra. Boluña. 129/2012 atorgant una subvenció a
l’associació APROP. 130/2012 aprovant la memòria valorada del “Pla
d’actuacions de promoció turística Pallars Jussà. 2012” i sol·licitud de
subvenció a la Diputacio de Lleida. 132/2012 atorgant una subvenció al
Patronat Municipal d’Esports. 133/2012 aprovant la contractació del Sr.
Bernadó com a tècnic informàtic. 134/2012 nomenant el jurat del “Premi

Jove Emprenedor-2012”. 135/2012 aprovant els plecs de clàusules
administratives i tècniques reguladors de la contractació de l’estudi
“Dinamització turística del Pallars Jussà, des del Centre de visitants”.
139/2012 aprovant el servei de teleassistència de la Sra. Domingo.
141/2012 aprovant el Pla de seguretat i salut, la certificació 1a i última i la
factura de l’obra “Rehabilitació de la coberta i reparació de façanes de
l’Església de Paüls”. 142/2012 concedint la jubilació parcial al Sr. Solé i
contractant el Sr. Alemany com a xòfer. 143/2012 aprovant el servei de
teleassistència a la Sra. Alins. 144/2012 aprovant la contractació de la Sra.
Cortés com a diplomada en educació social. 145/2012 aprovant la
concessió d’un ajut en el marc del Reglament per desenvolupar un Pla
d’Ocupació i el seu pagament. 146/2012 aprovant la contractació del Sr.
Iglesias com a tècnic de turisme. 147/2012 aprovant la contractació del Sr.
Bardella com a coordinador per gestionar i dirigir el projecte impuls
econòmic a la comarca del Pallars Jussà.
TERCER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 84/2012 aprovant les
factures de la relació núm. 8 i el seu pagament. 94/2012 aprovant la factura
núm. 783 de l’empresa Clara Farrerro Solsona i la cessió de crèdit a favor
de Banco de Sabadell, SA.
QUART.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 85/2012 atorgant un ajut
d’urgència social als srs. Robles. 86/2012 aprovant la factura núm. 3 de
Taxis Manel Moreno i el seu pagament. 87/2012 aprovant el pagament del
complement d’activitat del mes de novembre de 2012. 88/2012 aprovant
una factura de SEUR i el seu pagament. 89/2012 aprovant el pagament de
la taxa de constitució i de l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil
de l’associació APROP. 90/2012 aprovant un premi de participació al 22è
Concurs Literari Intercomarcal Anton Navarro als centres educatius del
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. 91/2012 aprovant vàries
factures i el seu pagament. 92/2012 atorgant un ajut d’urgència social al sr.
Mocha. 93/2012 atorgant varis ajuts d’urgència social. 95/2012 aprovant el
3r pagament de la fra. núm. 314 de l’empresa ARFAVIMA, SL. 96/2012
aprovant vàries factures i el seu pagament. 97/2012 atorgant varis ajuts
d’urgència social i cancel·lant la bestreta de la Sra. Vidal. 98/2012
aprovant el pagament del complement d’activitat del mes de desembre

2012. 99/2012 aprovant el pagament a la Societat de foment del Pallars
Jussà per la subscripció de les accions classe A. 100/2012 atorgant varis
ajuts d’urgència social i cancel·lant la bestreta de la Sra. Vidal. 101/2012
aprovant la relació de despeses per l’adquisició de mostres a diversos
comerços i cancel·lant la bestreta de la Sra. Caballero.
B)
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
amb l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 126/2012 aprovant el Pla
d’execució anual “Treball a les 7 comarques” i sol·licitud de subvenció al
Servei d’Ocupació de Catalunya. 131/2012 aprovant la convocatòria del
procediment obert per la subscripció pública d’accions classe B de la
societat mercantil “Societat de foment del Pallars Jussà, SA”. 138/2012
aprovant el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de
polítiques de Joventut per l’any 2013.
C)
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
amb els vots en contra dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 4/2013 aprovant el projecte
modificat de l’actuació “Creació d’itineraris en el curs de la Noguera
Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets”.
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell, portaveu del grup comarcal del PSC,
informa que els membres del grup votaran en contra del Decret 4/2013 que
aprova el projecte modificat de l’actuació “Creació d’itineraris en el curs
de la Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets”,
s’abstindran en els decrets 126/2012 aprovant el Pla d’execució anual
“Treball a les 7 comarques” i sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació
de Catalunya. 131/2012 aprovant la convocatòria del procediment obert
per la subscripció pública d’accions classe B de la societat mercantil

“Societat de foment del Pallars Jussà, SA”. 138/2012 aprovant el conveni
de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de polítiques de Joventut
per l’any 2013 i votaran a favor de la resta 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 2013. Exp. 27/2013.
Vist l’informe d’intervenció del sostre de la despesa del pressupost de
l’exercici 2013, que consta a l’expedient, atès que el límit en termes totals
es troba per sobre del pressupost que es pretèn aprovar.
Vist l’expedient del pressupost per a l’exercici de 2013, 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 21 de gener de 2013 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 amb els vots
en contra dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar el sostre de la despesa del pressupost de l’exercici
2013, que consta a l’expedient.
SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost per a l’exercici
de 2013, un resum del qual és el següent:
I. INGRESSOS
Capítols
1.
2.
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6.
7. Transferències de capital
8.
9.
TOTAL INGRESSOS

PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Euros

1.510.846,77
4.031.156,18
2.250,00
5.017.216,55

10.561.469,50

_______________________________________________
II. DESPESES
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Capítols
1. Despeses de personal
2. Despeses bens corrents
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5.
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
9. Passius financers
TOTAL DESPESES

Euros
2.135.000,00
2.457.197,44
28.000,00
873.392,94
2.996.879,12
2.000.000,00
71.000,00
10.561.469,50

TERCER.- Aprovar el document de catalogació de llocs de treball del
personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà per l’exercici 2013, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
QUART.- Determinar que aquesta aprovació suposa l’aprovació de les
bases d’execució del pressupost i de la plantilla orgànica.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
SETÈ.- 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 fa un resum del pressupost per capítols,
explicant les variacions d’ingressos i despeses que consten a l’expedient.
També fa referència als estalvis que s’han fet en els capítols de despesa.
Seguidament el Sr. Ubach obre el torn de paraules.
El Sr. Borrell fa palés que el pressupost es continuïsta i mostra la
disconformitat dels membres del seu grup. Assenyala concretament
l’import de la despesa de les retribucions dels càrrecs polítics del Consell
que creu que s’hauria de reduir i en un altre ordre de coses troba a faltar el
Pla de gestió del Centre de visitants (museu comarcal).
També opina que falta un recolzament als ajuntaments ja que s’haurien
d’invertir els fons del PUOSC 2013-2016 en l’arranjament de camins.
Pel que fa al programa 7 comarques creu que no hauria de constar en el
capítol d’inversions.
En relació al Centre d’informació turística (CITA) opina que en el
pressupost no està diferenciada la despesa i que s’hauria de treballar més
amb centres de cost i així delimitar més la despesa.
Creu que s’han invertit molts diners de la comarca en aquest centre.
Finalment vol fer constar que es denota una certa improvisació en la
redacció del pressupost i que aquest és poc municipalista i gens consensuat
amb els ajuntaments de la comarca.
Informa que el grup comarcal del PSC votarà en contra del pressupost.

El Sr. Ubach respon que finalitzades les obres del Centre de visitants és
farà el Pla de gestió.
Pel que fa a l’arranjament de camins informa que en repetides ocasions
s’ha demant finançament a l’administració autonòmica i el problema és
que s’han suprimit els plans de camins a tota Catalunya. No obstant, la
Diputació de Lleida ha convocat un Pla d’arranjament de camins.
Considera que els fons del PUOSC no haurien de servir només per
l’arranjament de camins quan ja hi ha plans específics per aquest concepte.
Creu que els capítols de despesa del pressupost estan ben detallats i que
l’equip de govern que elabora el projecte de pressupost i el presenta al Ple,
mai s’ha negat a parlar amb els alcaldes i ho ha fet quan s’ha fet una
inversió amb un municipi determinat.
El Sr. Borrell reitera que seria una bona opció incorporar l’arranjament de
camins a les sol·licituds del PUOSC.
També opina que al Pla de gestió hi ha de constar la despesa que es
produirà en un futur i que això s’ha de conèixer. Pel que fa als municipis
creu que no sempre s’ha de parlar d’inversions sinò també d’intencions.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre els Srs.
Aranda, Ubach i Borrell.
Finalitza el debat el Sr. Castells, portaveu del grup comarcal d’ERC, qui
dóna suport al projecte de pressupost, pensa que es molt realista i valora
l’esforç per mantenir els serveis comarcals, tot i la reducció de l’import
dels diferents convenis amb la Generalitat de Catalunya on s’estableixen
les transferències dineràries per satisfer les despeses d’aquests serveis.
També fa palés que es valora la inversió de l’ampliació de l’abocador i
assenyala que tant la redacció del projecte tècnic com la contractació de
l’obra és la primera vegada que és fa a la comarca. Esforç considerable al
ser un abocador supracomarcal.

Seguidament el Sr. Ubach informa de la resta de documents que
acompanyen el pressupost.
Cinquè.- Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva de
l’exercici 2012 de la taxa de RSU. Exp. 490/2012.
Vist el resum de càrrecs, ingressos, baixes i valors pendents de cobrament,
pertanyents a la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici de
2012, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, feta pel servei de gestió i
recaptació per valor d’ingressos directes de l’any 2012.
Atès que el Consell Comarcal té delegada la recaptació executiva a la
Diputació de Lleida per acord del Ple de 29 de març de 1996, on es va
aprovar el conveni corresponent.
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 16 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de la recaptació en voluntària de
l’exercici de 2012 del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
SEGON.- Trametre aquest acord i una còpia de la liquidació al servei de
recaptació executiva de la Diputació de Lleida.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach dóna la paraula a la Sra. Ruché qui
explica el contingut de l’acord.
Sisè.- Adjudicació de la subscripció de les accions classe B de
l’empresa “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA”. Exp.
Vist l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 12 de
novembre de 2012 d’aprovació de la creació i els estatuts de la “Societat de
foment del Pallars Jussà, SA” i d’aprovació del plec de clàusules jurídiques

i econòmiques que han de regir el concurs per a la subscripció pública
d’accions de classe B.
Vist el decret de presidència 131/2012, de 27 de novembre de convocatòria
del procediment obert per més d’un criteri per la subscripció pública de 52
accions de la classe B de la “Societat de foment del Pallars Jussà, SA” (que
són la totalitat de les accions de la classe B)..
Atès que la convocatòria de referència ha estat publicada al BOP núm. 170
de 6 de desembre de 2012 i al perfil del contractant el dia 10 de desembre
de 2012. Atès que va finalitzar el termini per la sol·licitud de subscripció
d’accions el dia 31 de desembre de 2012.
Vist el decret de presidència 3/2013, de 14 de gener, de nomenament de la
Mesa de contractació.
Vista l’acta de la Mesa de contractació del procediment obert de referència,
reunida el dia 21 de gener de 2013, que consta a l’expedient i es dona
íntegrament per reproduïda, amb la proposta d’adjudicació de les 52
accions de la classe B (que són la totalitat), segons es descriu a
continuació:

Nom accionista
Domingo Gascón Mir
Joan Castells Baró
Jordi Altisent Tirbió
Angel Peretó Bernadó
Xavier Forga Gordó
Carles Sumarroca Coixet
Joaquim Sumarroca Coixet
Pere Sumarroca Coixet
Jaume Rosell Sanuy
Josep Durany Vidal
Carles Altisent Ibarz
Joan Peiró Riart
Jordi Castilló Carretero

DNI

Núm.
accions
atorgades

78080635M
78090941F
78086354C
78082091N
78084342D
37206093M
37205912P
37544165T
40696284S
78072770Y
78071037K
78064126X
78087740A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Josep Ramoneda Fité
Eva Carmona Bardella
Enric Vila Corona
Miquel Angel Canut Hereu

40830384W
47683291J
40860294N
46211295V

1
1
1
1

CIF

Núm.
accions
atorgades

Josep Jaume Castells Baró
Jesús Tuneu Monsó
Josep Durany Vidal

J25726092
G25054974
G25635533

1
1
2

Josep Cervós Costansa
German Palacin Fornons
Marc Guillén Casal
Alba Serra Fillat
Enric Corona Calvet
Carlos Feliu Erill
Juan Carlos Rabaneda Caselles
Josep Soldevila Garcia
Josep Cuberes Peret
Josep Montané Figuera
Nuria Martí Simó
Ramiro Guillem Pedescoll
David Vilanova Segú
Joaquim Jose Obiols
M. Angels Solé Colom
Josep Junyent Gil
Jaume Samsó Isus
Andreu Alsius Dalmau
Pau Prió Batalla
Raül Bobet Almenara
Gregori Tarragona Moga
Marc Chimisana Jordana

A25033671
B63255418
B25502626
B25249384
A25028879
B25350802
B25371204
B63232706
B25033226
B25365412
A25545898
B25619321
B25754128
B25410101
B25388810
B25301631
B25433939
B62178314
B25720723
B63266431
B25334004
B25536251

3
1
1
1
3
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Empresa accionista

Representant

JM Palermo SCP
Club Nàutic S. Antoni de Tremp
Comunitat de Regants de la
Conca de Tremp
Cervós, SA
Proyectos de Ingenieria del Vallés, SLP
Enginyeria Sortec, SL
Hotel Terradets, SL
Nova Sala, SA
Cal General, SL
ROCROI, SL
SOLEVAR, SL
Cuberes Plancheria, SL
L'Era del Marxant, SL
Pirineu Emoció Agència de Viatges SA
Promocions Ragupe 2006, SL
Hotel Segle XX, SL
Pallars Obres i Serveis, SL
Pirineus gestió, SL
Serveis de personal i neteja, SL
Poblaliment, SL
Market Profit, SL
Forestgan, SLU
Castell d'Encús, SL
Imprenta Tarragona, SL
Ecologica dels Pirineus, SL

Vist l’article 150 i següents del Reial Decret Legilatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic. 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 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la subscripció
de les 52 accions classe B (totalitat de les accions) de la “Societat de
Foment del Pallars Jussà, SA” segons consta a la part expositiva de
l’acord.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats i als subscriptors de
les accions classe A (entitats públiques).
TERCER.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
QUART.- Facultar el President per l’adjudicació de les accions classe A.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
Setè.- Aprovació del projecte executiu “Projecte constructiu
d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp”. Exp.
Vist el projecte executiu de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del
dipòsit controlat comarcal de Tremp”, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports
Sr. Joan Gàndara i Tolsà de l’empresa Urbanisme i Enginyeria Gurrera i
Associats, SL (URBEG, SL) amb un pressupost d’execució per contracte
d’1.412.440,80 € més l’IVA vigent al 21 % per import de 296.612,57 €.
Atès que en data 24 de gener de 2013, s’ha tramès el projecte executiu de
referència a l’Oficina de supervisió tècnica de la Diputació de Lleida.
Vist l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 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, dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i de 4
membres del grup comarcal del PSC i amb l’abstenció del Sr. Bonifaci
Colomina membre del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte executiu de l’obra “Projecte
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp”, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Joan Gàndara i Tolsà de l’empresa
Urbanisme i Enginyeria Gurrera i Associats, SL (URBEG, SL) amb un
pressupost d’execució per contracte d’1.412.440,80 € més l’IVA vigent al
21 % per import de 296.612,57 €.
SEGON.- Exposar el projecte constructiu al públic 30 dies en el BOP i en
el DOGC, a efectes de possibles al·legacions o reclamacions. Si no se’n
presenta cap, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre
qualsevol altre acord.
TERCER.- Condicionar l’aprovació definitiva a l’informe favorable de
l’Oficina de supervisió tècnica de la Diputacio de Lleida.
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
El Sr. Colomina fa palés que ha revisat el projecte i ha parlat amb els
tècnics comarcals sobre el seu contingut.
Informa que s’abstindrà en la votació, atès que creu necessari que els
tècnics de l’ajuntament de Tremp i els veïns dels pobles afectats el revisin i
donin el vistiplau.
També opina que aquest nou projecte és totalment diferent al projecte
anterior d’ampliació de l’abocador que es va arribar a executar.
Vuitè.- Aprovació dels plecs i convocatòria del procediment obert de
l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat
comarcal de Tremp”. Exp. 474/2011.
Atès que en el punt sisè de l’ordre del dia d’aquest Ple s’ha aprovat el
projecte executiu “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat
comarcal de Tremp”, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Joan

Gàndara i tolsà de l’empresa Urbanisme i Enginyeria Gurrera i Associats,
SL (URBEG, SL)
amb un pressupost d’execució per contracte
d’1.412.440,80 € més l’IVA vigent al 21 % per import de 296.612,57 €.
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’obra, pel
procediment obert per més d’un criteri d’adjudicació i de conformitat amb
el Plec de clàusules generals aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Pallars Jussà i de forma definitiva per Decret de Presidència de 3 de
novembre de 2009.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a
l’expedient.
Vistos els articles 6 i 150 i següents del Reial Decret Legilatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, els articles 273 al 280 del DL 2/2003, de 28 d’abril que
aprova el Text Refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim
local 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, amb els vots favorables dels 8 membres del grup
comarcal de CiU, dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i de 4
membres del grup comarcal del PSC i amb l’abstenció del Sr. Bonifaci
Colomina membre del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’obra
“Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp”
amb un pressupost de licitació d’1.412.440,80 € més l’IVA vigent al 21 %
per import de 296.612,57 € pel procediment obert per més d’un criteri
d’adjudicació.

SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un
criteri d’adjudicació, per la contractació de l’obra de referència. I
condicionar-la a l’aprovació definitiva del projecte executiu.
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del
Reial Decret Legilatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel termini de 26 dies,
mitjançant anunci publicat al DOGC, al BOP i al perfil del contractant la
convocatòria del procediment de referència.
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
Novè.- Aprovació dels plecs i convocatòria del procediment obert de
l’actuació “Creació d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en
el marc del territori Collegats-Terradets”. Exp. 188/2012.
Vist el decret de presidència de data 16 de gener de 2013, d’aprovació del
projecte modificat de l’actuació “Creació d’itineraris en el curs de la
Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets” redactat
pel Sr. Jordi Castilló Carretero, enginyer de forest, la Sra. Mercè Colomina
Solé, arquitecte tècnic i el Sr. Benjamí Puigarnau Peró, sobrestant, amb un
pressupost de 320.425,21 € més l’IVA vigent al 21 % per import de
67.289,29 €.
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’actuació “Creació
d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc del territori
Collegats-Terradets”, amb un pressupost de licitació de 320.425,21 € més
l’IVA vigent al 21 % per import de 67.289,29 €, pel procediment obert per
més d’un criteri i de conformitat amb el Plec de clàusules generals aprovat
pel Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de forma definitiva per
Decret de Presidència de 3 de novembre de 2009.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a
l’expedient.

Vistos els articles 6 i 150 i següents del Reial Decret Legilatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, els articles 273 al 280 del DL 2/2003, de 28 d’abril que
aprova el Text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim
local 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, amb els vots favorables dels 8 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb els vots
en contra dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’actuació
“Creació d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc del
territori Collegats-Terradets”, amb un pressupost de licitació de
320.425,21 € més l’IVA vigent al 21 % per import de 67.289,29 €, pel
procediment obert per més d’un criteri.
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un
criteri per la contractació de l’obra de referència. I condicionar-la a
l’aprovació definitiva del projecte modificat i al reconeixement de l’ingrès
pressupostari de part de la despesa.
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del
Reial Decret Legilatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel termini de 26 dies,
mitjançant anunci publicat al DOGC, al BOP i al perfil del contractant la
convocatòria del procediment de referència.
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
El Sr. Borrell informa que el grup comarcal del PSC votarà en contra, ja
que com s’ha argumentat en l’acord d’aprovació del pressupost, el grup
creu que els fons del PUOSC s’han d’invertir en l’arranjament de camins.
No obstant, considera positiu que s’hagi reactivat el Pla CollegatsTerradets, guia important d’inversions en el curs de la Noguera Pallaresa.

El Sr. Ubach agraeix aquest comentari del Sr. Borrell i li respon que
aquesta actuació està finançada pels fons comunitaris del programa
LEADER en un 70% i la resta de finançament no té perquè provenir
necessàriament del PUOSC. Comunica que esta fent gestions al respecte i
quan estigui totalment consolidat el finançament s’informarà al Ple.
Desè.- Informe sobre les mesures de lluita contra la morositat del 4t
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: El Sr. Ubach dóna la paraula a la Sra. Ruché qui
explica el contingut de l’acord, assenyalant que s’han reduït els terminis de
pagament.
El Sr. Borrell expressa la seva satisfacció per les factures pagades fins al
moment, als proveïdors, però assenyala que el deute amb els ajuntaments
no ha variat i si bé no hi consta dins dels informes de morositat, si que ho
és.
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,

