
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 11 DE 
MARÇ  DE 2013 
 
ACTA NÚM.: 2/2013 
DATA: 11 de març 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 (s’incorpora al punt 3r) 
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. JOSEP DURANY GALERA 
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 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
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 l’acta del Ple de la sessiò extraordinària de 28 
de gener de 2013. Exp. 54/2013. 
 
Vista l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària de 28 de gener de 
2013, 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 
28 de gener de 2013, que s’ha tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  
 
INTERVENCIONS:  El Sr. Borrell, demana rectificar al punt 4t de 
l’ordre del dia de la sessió de 28 de gener de 2013 l’apartat de la votació, 



on diu: 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: 
Ha de dir: 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: 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 22 de gener de 2013. Exp. 30/2013. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària 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. 
 
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 22 de gener de 2013. 
 
Tercer.- Aprovació de la 1a modificació del pressupost de l’exercici 
2013. Exp. 137/2013 
 
S’incorpora la Sra. M. Rosa Amorós 
 
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 2013. 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
1. Incorporació de romanent de tresoreria. 
2. Habilitació de partides per major ingrès. 
 
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 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb els vots 
en contra dels 7 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la primera 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. Ubach explica el contingut de l’acord.  
El Sr. Borrell informa que el grup comarcal del PSC votarà en contra 
perquè no està d’acord amb que es financi l’obra “Creació d’itineraris en el 
curs de la Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets” 
amb el PUOSC. 
El Sr. Ubach li respon que es treballa amb més opcions per poder finançar 
l’obra amb altres fons.  
El Sr. Borrell es queixa que no s’ha fet arribar als consellers el text de la 
modificació del pressupost. 
El Sr. Ardanuy li respon que al ser una modificació molt puntual no es va 
adjuntar a la convocatòria 
 
Quart.- Aprovació de la dissolució del Consorci GeoCampus 
Catalunya. Exp. 38/02 
 



Atès que la Generalitat de Catalunya, l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
i l’ajuntament de Tremp van constituir el Consorci “GeoCampus 
Catalunya” amb l’objectiu d’aglutinar totes les activitats lligades a la 
riquesa geològica de la comarca del Pallars Jussà i comarques properes. I 
posteriorment s’hi van adherir com a nous membres la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Lleida, la Universitat de Barcelona i la 
Universitat de Lleida. 
 
Vistos els estatuts que regeixen el funcionament del Consorci. 
 
Vista l’acta de la reunió del Consell General del Consorci GeoCampus 
Catalunya de 8 de setembre de 2010, per a la dissolució i liquidació 
d’aquest Consorci, en compliment de les mesures aprovades l’1 de juny de 
2010 pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el Pla de 
reacionalització i simplificació de l’estructura del sector públic. 
 
Vist l’informe de dissolució i liquidació del Consorci GeoCampus, emès 
per la Comissió liquidadora el dia 14 de juny de 2011. 
 
Atès que es competència del Ple la dissolució d’organitzacions associatives 
d’acord amb el que preveuen els articles 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local /LRBRL); l’article 52.2.q i 
114.3.d del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 
resta de normativa aplicable, i es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
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, per majoria absoluta, dels 17 membres presents 
dels 19 que el componen: 
 



PRIMER.- Aprovar la dissolució del Consorci “GeoCampus Catalunya” 
acordada en la reunió del Consell General del Consorci de data 8 de 
setembre de 2010. 
SEGON.- Sotmetre l’acord a informació pública durant 30 dies, a efectes 
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al BOP i al DOGC i al tauler d’anuncis de la 
corporació. Si no se’n produeixen aquest acord serà definitiu sense que 
sigui necessari cap altra resolució expressa. 
TERCER.- Notificar aquest acord a les entitats integrants del Consorci 
GeoCampus Catalunya. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació de la 1a modificació de l’Ordenança núm. 3 
reguladora de la Taxa per a la utilització de l’ús privatiu dels 
despatxos del Viver d’empreses. Exp. 69/2008 
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà de data 19 de 
novembre de 2007, d’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora 
de la Taxa per la utilització de l’ús privatiu dels despatxos del Viver 
d’empreses i publicat el text íntegre en el BOP núm. 41 de 20 de març de 
2008. 
 
Vist el text de la 1a modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora 
de la Taxa per la utilització de l’ús privatiu dels despatxos del Viver 
d’empreses, que consta a l’expedient i que modifica els articles detallats a 
continuació, quedant redactats segons es descriu: 
 
Títol: PRIMERA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA 
D’ÚS PRIVATIU DELS DESPATXOS DEL CEI PALLARS JUSSÀ I ALTRES 
ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC 
 
Article 1. Fonament legal 
A l’empara dels articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 106, en relació als 4.b) i 
5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i els articles 6.1 
i 8.1a), i b), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 



de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, seguint el que 
disposen els articles 15 i 19 i d’acord amb l’article 57 del Text refós de la Llei 39/1988, 
reguladora de les hisendes locals, esregula l’aplicació de la taxa per a l’atorgament 
d’una llicència d’ús privatiu d’un bé de domini públic: els despatxos del CEI Pallars 
Jussà. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable l’atorgament d’una llicència d’ús privatiu per a la 
utilització d’un bé de domini públic: els despatxos del CEI Pallars Jussà, propietat del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, així com qualsevol altre bé de domini públic. 
 
Article 6. Base imposable i quota 
El cost real o previsible de l’ús privatiu, considerat en la seva globalitat, constituirà la 
base imposable per a la determinació individual de la quota tributària. 
 
Aquesta quota s’actualitzarà cada any segons l’increment de l’índex de preus al consum. 
 
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones fisiques o jurídiques que 
sol·licitin i obtinguin un despatx del CEI Pallars Jussà. 
 
El temps d’estada de les empreses al CEI Pallars Jussà serà d’un màxim de tres anys. De 
forma extraordinària i sota petició justificada de l’usuari, es podrà autoritzar un període 
de pròrroga màxima de dos anys. En cas d’autoritzar-se la pròrroga el preu d’aplicació 
serà el que en aquell moment sigui vigent. 
Els despatxos seran assignats en funció de la seva disponibilitat i prèvia presentació per 
part del sol·licitant de: 
• DNI i/o CIF de l’empresa 
• Alta d’activitat d’Hisenda 
• Document de dades bancàries 
• Pòlissa de responsabilitat civil 
 
Si el Consell ho considera convenient; pla d’empresa amb el certificat INICIA i alta 
d’autònoms. 
 
Article 7. Import de la taxa 

 m2 mòdul i situació Preu m2 1r any 
Despatx D1 11 Davant 5 € m2 
Despatx D2 12 Darrera 4 € m2 
Despatx D3 12 Davant 5 € m2 
Despatx D4 12 Darrera 4 € m2 
Despatx D5 26 Davant 4.5 € m2 

 



Article 8. Meritació i període impositiu 
La taxa es merita en el moment en què s’iniciï la utilització privativa que constitueix el 
fet imposable, a instància de part o d’ofici. 
 
Amb caràcter general les taxes, el fet imposable de les quals s’estengui a varis exercicis, 
s’acreditaran l’1 de gener de cada any i el període impositiu compendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament, en què s’aplicarà el previst en l’apartat 
següent: 
 
a) El període impositiu mínim a liquidar serà, en tot cas d’un mes natural. 
 
Article 10. Pagament 
El pagament es realitzarà mensualment, mitjançant domiciliació en compte bancari, que 
es durà a terme dins dels primers deu dies naturals de cada mes. 
 
En contraprestació a la sub-cessió, l’adjudicatari es compromet al pagament d’un cànon 
mensual que s’estableix en aquesta ordenança. Aquest import dona el dret d’ús de 
l’oficina adjudicada, de les instal·lacions, i dels serveis comuns (sala de reunions, petits 
magatzems, office, ADSL xarxa i/o Wifi, consum elèctric, serveis), així com també, les 
despeses de neteja dels espais comuns. Seran en canvi, de compte i càrrec exclusiu del 
sub-cessionari, la contractació i el pagament de l’auditori i la resta de sales situades a 
l’edifici CITA, i els consums directament a les empreses subministradores, dels diversos 
subministraments amb que  pot comptar l’oficina com ; el telèfon, la neteja dels 
despatxos, així com els de qualsevol altre tipus que poguessin establir-se en el futur. 
 
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei 
general tributària i les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per 
al seu desenvolupament. 
 
Article 11. Utilització privativa incorrecta 
Quan la utilització privativa provoqui la destrucció o el deteriorament del domini públic, 
el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, s’obliga al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i 
a dipositar prèviament el seu import. 
 
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el Consell Comarcal amb una quantitat 
igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 
 
El Consell Comarcal no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 
 



El local arrendat es destinarà exclusivament a la realització de l’activitat empresarial per 
la qual ha estat admesa l’empresa al CEI Pallars Jussà i que consta en els seus arxius. El 
canvi d’activitat empresarial sense una nova avaluació i dictamen dels tècnics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà serà causa automàtica de resolució de la cessió. 
 
En cap cas l’arrendatari podrà realitzar obres. Llevat dels supòsits expressament 
autoritzats pel Consell Comarcal. En tot cas les obres de millora seran a càrrec i per 
compte de l’arrendador, i restaran en benefici de la propietat, sense cap dret de 
compensació. 
 
Les reparacions són a càrrec exclusiu de l’arrendador, les reparacions conseqüència dels 
desgast produït per l’ús ordinari de l’espai. La resta d’obres que afecten a l’estructura i 
l’habitabilitat seran a compte del Consell Comarcal. 
 
L’arrendatari ha de permetre que l’arrendador o els tècnics d’aquest designi accedeixen 
al local, a fi de comprovar el que s’estableix en el pacte anterior i de comprovar-ne l’ús 
adequat. 
 
L’arrendatari estarà obligat a contractar una assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers derivats d’instal·lacions, serveis, subministraments i activitats que 
tinguin lloc al local arrendat, eximint de tota responsabilitat a l’arrendador. L’arrendatari 
estarà obligat també a dipositar una còpia de l’assegurança a les oficines de gestió del 
Consell Comarcal. 
Queda prohibit a l’arrendatari el següent: 
• Subarrendar o cedir o en forma alguna traspassar el local arrendat en aquest 

contracte, en tot o en part, sense previ permís escrit de l’arrendador. 
• Instal·lar maquinària o utilitzar productes no permesos per la normativa vigent en 

matèria de seguretat.  
 
Article 13. Entrada en vigor 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
oficial de la província i començarà a aplicar-se des d’aquell dia mateix. 
 
Article 14. Responsabilitat per l’ús de les instal·lacions i la prestació del servei 
La llicència atorgada per l’ús privatiu dels despatxos del CEI Pallars Jussà, comporta 
per les parts sotasignants un reconeixement mutu i exprés de no restar en relació de 
dependència respecte del Consell Comarcal, als efectes dels articles 120 i 121 del Codi 
Penal. 
 
Vistos l’informe de Secretaria i l’informe econòmic d’intervenció, que 
consten a l’expedient. 



Vistos els articles 56 i 57 del Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règm local, aprovat per RDL 781/1986, de 18 d’abril, 
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local. L’article 114.3 j) del Text refòs de la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 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, per majoria absoluta, per unanimitat dels 17 
membres presents, dels 19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la 1a modificació de l’Ordenança general núm. 3 
reguladora de la taxa per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu dels 
despatxos del CEI Pallars Jussà i altres espais de domini públic, amb el 
redactat que consta a l’expedient. 
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 49b de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, el present acord, així com el text íntegre de la 
modificació s’exposaran al públic al tauler d’anuncis del Consell Comarcal 
pel termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci d’exposició pública en el BOP. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els que tinguin un 
interés directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que estimi oportunes. 
TERCER.- Publicar un anunci, en un diari d’àmbit provincial, informant 
de la modificació de l’Ordenança. 
QUART.- Si no es presenta cap reclamació, l’acord esdevindrà definitiu i 
es publicarà el text íntegre la 1a modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 
reguladora de la taxa per a l’atorgament de la llicència d’ús privatiu dels 
despatxos del CEI Pallars Jussà i altres espais de domini públic, en el BOP. 
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Sisè.- Convalidació de l’acord de la Junta de Govern de declaració de 
bé cultural d’interès local del “Campament de la Central 
Hidroelèctrica de Capdella”. Exp. 456/09. 
 



Vist l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de data 14 de 
desembre de 2009, d’aprovació de la declaració de bé cultural d’interès 
local del “Campament de la Central Hidroelèctrica de Capdella”. 
 
Vist l’anunci d’exposició pública, publicat en el BOPL núm. 30 de 28 de 
febrer de 2013. 
 
Atès que l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni 
Cultural Català atorga la competència al Ple del Consell Comarcal per a la 
declaració de bens culturals d’interès local.  
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 17 membres presents, dels 
19 que el componen: 
  
PRIMER.- Convalidar l’acord de la Junta de Govern del Consell 
Comarcal d’aprovació de la declaració de bé cultural d’interès local del 
“Campament de la Central Hidroelèctrica de Capdella”. 
SEGON.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.  
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Setè.- Aprovació de la Moció a favor de millorar la liquiditat dels 
ajuntaments catalans. Exp. 136/2013 
 
Vista la moció aprovada per la Diputació de Lleida referent a millorar la 
liquiditat dels ajuntaments catalans, la part expositiva de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
“Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans 
 
El passat mes de març el Govern de la Generalitat anunciava que liquidaria el seu deute 
amb els ajuntaments abans de finals de juny, en aquell moment el deute de la Generalitat 
amb els ens locals ascendia a 550 milions d’euros. L’anunci el feia durant l’acte de 



signatura del conveni amb els presidents de les quatre diputacions pel “Pla extraordinari 
d’assistència financera local”. 
 
Malgrat aquest anunci, algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de 
Catalunya als ens locals es troben pendents de pagament, com a conseqüència dels 
problemes transitoris de liquiditat, provocats pels reiterats incompliments del Govern de 
l’Estat Espanyol amb la Generalitat de Catalunya al no fer efectiu els pagaments del 
deute reconegut legalment. Aquest fet agreuja la difícil situació econòmica de molts dels 
ajuntaments, que també pateixen una important falta de liquiditat  i que els impossibilita 
complir amb els venciments dels seus deutes. 
 
Entre altres, el fet que la Generalitat no hagi fet efectiu el pagament del Fons de 
Cooperació Local, posa en una difícil situació als ajuntaments lleidatans, especialment 
els més petits, als quals aquest fons els representa un percentatge important dels seus 
ingressos.  
 
El Passat 9 d’octubre, el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de municipis 
aprovava l’elaboració d’un document per tal de reclamar a la Generalitat que saldi els 
seus deutes amb els ajuntaments i si més no que avanci una part del mateix.  
 
Una part del deute que els ajuntaments han d’assumir, tot i els problemes de liquiditat 
que pateixen, el deuen a la mateixa Generalitat de Catalunya, com en el cas del cànon de 
l’aigua, que han d’abonar a l’ACA. Ajudaria molt a les finances municipals, que aquests 
deutes es compensessin a compte dels pagaments pendents de la Generalitat.  
 
L’actual situació econòmica ha fet també que molts ajuntaments, renunciïn a executar 
diverses inversions que tenien planificades i subvencionades en part, pel Govern de la 
Generalitat, en alguns casos la Generalitat havia avançat part de la seva aportació en 
forma de bestreta. Actualment el govern exigeix a aquests Ajuntaments la devolució 
d’aquesta bestreta més els interessos corresponents,no sembla lògic, que la Generalitat 
que acumula un important  impagament del deute que té amb els ens locals, els reclami 
ara aquests interessos. 
 
Per una situació similar, el passat dimarts 9 d’octubre el Govern Català  mostrava la 
indignació per la penalització imposada per l’Executiu central pel retard del pagament 
de les quotes de la Seguretat Social. El Portaveu manifestava “és el mateix Govern el 
que ens deu centenars de milions d’euros, però resulta que si et passes un dia, en aquest 
cas nou dies, en les quotes de la Seguretat Social, et posa una penalització del 20%”. 
Compartim plenament aquesta indignació, alhora que no entendríem que la Generalitat 
tingues una relació similar amb els ajuntaments catalans.” 
 



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 17 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat ha compensar el deute que 
tenen els ajuntaments amb els diferents organismes de la Generalitat i les 
bestretes que es veuen obligats a retornar-li, a compte de les obligacions 
reconegudes per part de la Generalitat pendents de pagament.  
Segon.- Insta al Govern de la Generalitat a no fer efectiu el cobrament 
d’interessos, a aquells ajuntaments que hagin de fer efectiu el retorn 
d’alguna bestreta, i amb els quals la Generalitat hi tingui deute pendent.  
Tercer.- Instar al Govern de L’Estat Espanyol a que faci efectius tots els 
deutes pendents amb la Generalitat de Catalunya  reconeguts legalment la 
qual cosa dificulta la gestió ordinària de la tresoreria del Govern Català.  
Quart.- Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat, a la mesa i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Lleida, 
a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya  
 
Vuitè.- Aprovació de la Moció de suport a la declaració de sobirania 
del Parlament de Catalunya sobre el dret a decidir del poble de 
Catalunya. Exp. 135/2013 
 
Vista la moció aprovada per la Diputació de Lleida i altres institucions 
locals referent al suport a la declaració de sobirania del Parlament de 
Catalunya sobre el dret a decidir del poble de Catalunya, que es transcriu a 
continuació: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL DRET A 
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA. 
 
En els darrers anys, una majoria de forces polítiques i socials del nostre país, han 
impulsat un procés de transformació de l’actual relació entre Catalunya i Espanya. 



Conscients de la necessitat d’ampliar el nostre autogovern i d’acabar amb l’espoli fiscal 
que patim, per poder afrontar de la millor manera possible els reptes del nostre futur. 
 
Malgrat aquesta voluntat majoritària, l’Estat Espanyol ha reiterat la seva nul·la voluntat 
de canvi. El procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Sentència del 
Tribunal Constitucional en contra de la voluntat de la ciutadania Catalana expressada en 
el referèndum de l’Estatut i els reiterats atacs a la nostra llengua, la nostra cultura i el 
nostre autogovern, comporten una negativa constant a la voluntat d’evolució 
democràtica del poble català. 
 
El poble de Catalunya ha expressat la voluntat de fer un pas en davant i superar l’actual 
situació de bloqueig que ens imposa l’Estat Espanyol. Les manifestacions del 10 de 
juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim” i la del passat 11 de 
setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” són expressions clares 
de la voluntat majoritària que tenim els catalans i catalanes per poder exercir el dret a 
decidir el nostre futur com a poble. 
 
En les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 25 de novembre de 2012 
la ciutadania del nostre país va expressar d’una manera clara i majoritària la seva 
voluntat d’exercir aquest dret a decidir.  
 
Interpretant aquesta voluntat, el Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 2013, en 
la primera sessió de la X legislatura ha aprovat una DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I 
DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, amb el següent redactat:  
 
Proposta de Resolució d’aprovació de la Declaració de Sobirania i del dret a 
decidir del Poble de Catalunya:  
 
“Preàmbul 
 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 

voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 

igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 

identitat col·lectiva. 
 

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, 

en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme 

català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de 

la Cort Comtal. 
 

Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 

autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 



Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 

comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 

institucions d’autogovern. 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat 

un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i 

promoure’l des del reconeixement mutu. 
 

Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha 

estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un 

primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de 

Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un 

govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 

Estatut d’Autonomia. 

 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 

dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i 

el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 

l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 

caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició 

democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució 

espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 

Catalunya el 1980. 
 

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 

polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 

jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les 

institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 

Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de 

les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per 

una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 

polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual 

situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de 

juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre 

de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la 

ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 

Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 

Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 



lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 

darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han 

expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 

primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de 

Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  

 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 

 

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 

Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 

del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 

el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  

 

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 

subjecte polític i jurídic sobirà. 

 

– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 

escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-

te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb 

l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la 

voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 
 

– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 

població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per 

a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i 

el conjunt de la comunitat internacional. 
 

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 

expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 

un sol poble. 
 

– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 

Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 

compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 

l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 

democràtic i l’exercici del dret a decidir. 



 

– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa 

el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran 

d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest 

principi. 
 

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 

partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 

agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 

mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 

protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble 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 17 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
Primer.- Expressar el suport a la DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL 
DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, aprovada el 23 de 
gener de 2013, en la primera sessió plenària de la X legislatura del 
Parlament de Catalunya.  
Segon.- Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
la presidenta i grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Diputacio de Lleida i al Congrès de Diputats. 
INTERVENCIONS El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Novè.- Aprovació de la Moció per restituir les corresponsalies de TV3 
a les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Principat d’Andorra, 
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, Perpinyà i les Terres de l’Ebre. Exp. 
134/2013 
 
Vista la moció presentada pels grups polítics de CiU, ERC i PSC  del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà que es descriu a continuació: 



Constante Aranda Farrero, Josep Castells Farré i Francesc Borrell Grau, com a 
portaveus dels grups polítics de CiU, ERC i PSC del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, a l’empara del que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 
de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple del Consell Comarcal la següent: 

 
MOCIÓ 

 
TV3 ha esdevingut al llarg de la seva història una eina de cohesió social i cultural arreu 
dels territoris de parla catalana. Per a tal efecte, és vital que tots els territoris s’hi 
visualitzin i se sentin partícips del que considerem “la nostra televisió”.  
 
En els darrers dies, la direcció de TV3 ha decidit finalitzar la relació contractual amb les 
productores privades i els professionals externs dels territoris més extrems i despoblats 
del Principat de Catalunya i de la Catalunya Nord, perdent així presència a l’actualitat 
catalana i guanyant una invisibilització no merescuda de les persones que formen part 
d’aquests territoris i potenciant, una vegada més, el centralisme informatiu. Perquè és 
des de la proximitat que es coneixen, es vetllen i es treballen les nostres problemàtiques 
com s’ha desmostrat en tots els àmbits on hi ha hagut estructures específiques en les 
nostres comarques. 
 
S’han eliminat doncs, els i les corresponsalies que cobrien la zona de l’Alt Urgell, la 
Cerdanya, el Principat d’Andorra, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, Perpinyà i les 
Terres de l’Ebre. 
 
Amb aquesta decissió, es deixa un territori important de Catalunya, sense veu davant la 
resta de Catalunya. Televisió de Catalunya també hi perd, pluralitat, confiança i perd la 
credibilitat quan anuncia que és la televisió de tots els catalans, aquell eslògan que 
creiem tan arrelat, TV3, la teva. 
 
Els motius que justifiquen el tancament són econòmics i els moments de crisi que estem 
vivint  afecten enormement comarques com la nostra, cada cop més arraconada i 
decissions com aquesta no fan més que agreujar els problemes, és per tot això que el 
Grup comarcal de CiU, ERC i PSC del Consell Comarcal del Pallars Jussà proposa al 
Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar la restitució de les corresponsalies de TV3 als territoris de l’Alt 
Urgell, la Cerdanya, el Principat d’Andorra, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, Perpinyà i 
les Terres de l’Ebre, per tal de garantir l’equilibri territorial informatiu, el rigor 
periodístic i la diversitat informativa. 



SEGON.- Traslladar aquesta sol·licitut al President de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, al Director de TV3, al President de la Generalitat i a les 
comarques afectades. 
 
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 17 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la moció presentada grups polítics de CiU, ERC i PSC 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà i en conseqüència sol·licitar la 
restitució de les corresponsalies de TV3, amb el model contractual que 
s’escaigui, als territoris de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Principat 
d’Andorra, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, Perpinyà i les Terres de 
l’Ebre, per tal de garantir l’equilibri territorial informatiu, el rigor 
periodístic i la diversitat informativa. 
SEGON.- Traslladar aquesta sol·licitut al President de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, al Director de TV3, al President de la 
Generalitat i a les comarques afectades. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Abans de la finalització de la sessió el Sr. Ubach comenta als consellers els 
següents assumptes: 
 

1) Presentació d’al·legacions de l’ajuntament de Tremp en contra de 
l’aprovació definitiva del projecte de l’obra “Projecte constructiu 
d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” 

Es convocarà un Ple extraordinari per resoldre aquestes al·legacions. Els 
veïns dels nuclis afectats no han presentat cap al·legació. 
  

2) Pagament subvencions del PUOSC 
Com a resultat de les gestions fetes amb la Direcció general 
d’Administració Local, a partir de demà es començarà a pagar als 



ajuntaments les subvencions del PUOSC. S’aniran pagant per odre 
d’antigüitat. 
 
Seguidament dóna la paraula als consellers.  
 
El Sr. Borrell agraeix aquesta intervenció autoritzada pel Sr. Ubach i es 
queixa que des del mes d’octubre no s’ha fet cap Ple ordinari, cosa que 
reglamentàriament s’hauria de fer cada 2 mesos. Apunta que en els Plens 
extraordinaris no hi pot haver apartat de precs i preguntes, per la qual cosa 
torna a agrair aquesta autorització del president per expressar la veu del 
grup. 
 
Repeteix que els ajuntaments suporten un deute molt important de les 
subvencions del PUOSC, subvencions que ha de pagar el Consell 
Comarcal. 
 
El Sr. Ubach li respon que tots els imports que arriben del PUOSC es 
paguen als ajuntaments, si bé hi habia un deute pendent de l’anterior 
corporació i que es va regularitzant. 
 
Seguidament es produeix un canvi d’impressions entre els Srs. Borrell i 
Ubach. 
 
El Sr. Dalmau recorda que no s’ha facilitat el llistat, tal com es demanava,  
del deute que el Consell Comarcal té amb els ajuntaments. 
 
El Sr. Borrell creu que la informació enviada al respecte no es complerta i 
no acredita realment el que es deu. 
 
En un altre ordre de coses, el Sr. Ubach explica que els plens ordinaris 
s’han fixat pel primer dilluns dels mesos parells i que moltes vegades és 
difícil fer-los aquell dia concret per la qual cosa són extraordinaris. 
 
Es compromet a incloure en l’ordre del dia del proper Ple extraordinari 
l’apartat: Informes, precs i preguntes. 
 



El Sr. Borrell es queixa de que en aquest Ple no n’hi havia i el grup 
comarcal del PSC no l’ ha pogut preparar.  
 
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, 


