ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 2 DE DESEMBRE
DE 2013
ACTA NÚM.: 10/2013
DATA: 2 de desembre de 2013
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 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
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JOAN ELIES CLARET
SR. DAVID FUENTES CAELLES
SR. ÀLEX GARCIA BALUST
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JULIÀ SALA MONSÓ

GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SRA. NEUS BURGUÉS COMA
SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. JAUME MONTANUY BARÓ
SR. JOSEP MA. PONT BONET
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 les actes del Ple de la sessió ordinària de 7
d’octubre de 2013. Exp. 364/2013, i extraordinària i extraordinària
urgent d’11 de novembre de 2013. Exp. 431/2013
Vistes les actes de l’òrgan plenari de la sessió ordinària de 7 d’octubre de
2013, de la sessió extraordinària d’11 de novembre de 2013 i de la sessió
extraordinària urgent d’11 de novembre de 2013, que s’han 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 15 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar les actes de l’òrgan plenari de la sessió ordinària de 7
d’octubre de 2013, de la sessió extraordinària d’11 de novembre de 2013 i

de la sessió extraordinària urgent d’11 de novembre de 2013, que s’han
tramès a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió
ordinària d’1 d’octubre de 2013. Exp. 352/2013.
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària d’1 d’octubre 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 15 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acta de la Junta de Govern de la
sessió ordinària d’1 d’octubre de 2013.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp.
342/2013.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 50/2013 al 82/2013 que consten a l’expedient 342/2013 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 20 d’agost 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 15 membres presents, dels
19 que el componen:

PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 51/2013 delegant la
representació d’un membre del grup comarcal d’ERC i la Secretaria de la
Comissió Especial de Comptes. 59/2013 aprovant els contractes per
l’obertura de comptes corrents amb BANKINTER, SA. 60/2013 aprovant
el contracte i l’operació de crèdit amb BANKINTER, SA. 63/2013
nomenant els membres de la Comissió d’avaluació i seguiment del
Contracte-Programa 2012-2015. 64/2013 aprovant el preu públic de la
matrícula d’assistència al curs “Fotos en conserva”. 75/2013 aprovant el
preu públic de les entrades als concerts del IX Festival del Romànic i dels
Castells de Frontera. 80/2013 aprovant els convenis de col·laboració amb
el Departament d’Ensenyament, INS de Tremp per la formació pràctica
d’alumnes. 82/2013 Inscriure el Sr. Jordi Bascuñana Boix com a titular de
la Instal·lació alberg de joventut “La Torre”.
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 50/2013 aprovant el Pla de
seguretat i salut de l’obra “creació d’itineraris en el curs de la Noguera
Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets”. 52/2013 acceptant
l’ajuda i normativa PUOSC de l’actuació “honoraris de redacció del
projecte per l’adequació de l’espai expositiu de l’edifici CITA”. 53/2013
aprovant la certificació 1a de l’obra PG-MN-2011/737 i el pagament de
l’import de la subvenció. 54/2013 aprovant les certificacions de l’obra
MN-DL-2010/663 i el pagament de l’import de la subvenció. 55/2013
aprovant la certificació de l’obra PG-DL-2010/664 i el pagament de
l’import de la subvenció. 56/2013 aprovamt les certificacions de l’obra ET2011/706 i el pagament de l’import de la subvenció. 57/2013 aprovant el
servei de teleassistència a la usuària amb DNI 40711240K. 61/2013
aprovant la memòria de costos d’urgència social per l’any 2013 i sol·licitud
de subvenció a la Diputació de Lleida. 62/2013 aprovant la memòria de
costos de teleassistència per l’any 2013 i sol·licitud de subvenció a la
Diputació de Lleida. 65/2013 convocant la reunió de la mesa de
contractació de l’obra “projecte constructiu d’ampliació del dipòsit
controlat comarcal de Tremp”. 66/2013 aprovant la certificació 1a de
l’obra “creació d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc
del territori Collegats-Terradets”, la fra. núm. G13031 de M i J Gruas, SA i
el pagament. 67/2013 aprovant la certificació B de l’actuació “Centre de

visitants del Pallars Jussà”, la factura núm. 8/2013 d’Stoa propostes
culturals i turístiques, SL i el seu pagament. 68/2013 aprovant les bases
reguladores de la convocatòria pel concurs de mèrits d’una plaça de xòfer
en règim laboral temporal. 69/2013 aprovant la renovació del compromís
socioeducatiu del menor EGM. 70/2013 aprovant el reconeixement dels
serveis previs prestats per la Sra. M. Àngels Cortés. 71/2013 disposant la
remisió de l’expedient de declaració de bé cultural d’interès local del
Campament de la Central Hidroelèctrica de Capdella a l’ajuntament de la
Torre de Capdella i atorgant poder general de pleits a procuradors i lletrats.
72/2013 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència de l’usuari amb
DNI 37949349Q. 73/2013 aprovant l’informe sobre les alternatives del
traçat de la línia de 400 KV Arnedo-Isona. 74/2013 aprovant la sol·licitud
del servei de teleassistència de la usuària amb DNI 41063608Y. 76/2013
aprovant l’inici de l’expedient de contractació de l’acció “Creació i posada
en marxa d’una central múltiple de serveis de proximitat” i l’adjudicació
per contracte menor. 77/2013 aprovant l’inici de l’expedient de
contractació de l’acció “seminaris sectorials per millorar les competències
de les empreses locals” i l’adjudicació per contracte menor. 78/2013
deixant sense efectes el decret de presidència 8/2013 i aprovant la
contractació de l’acció “Aprenem de Navarra”. 79/2013 aprovant
l’adjudicació per contracte menor de la redacció de l’estudi “Dinamització
turística del Pallars Jussà, des del Centre de Visitants”. 81/2013 aprovant
la contractació urgent de la Sra. Mònica Seix.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
341/2013.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
20/2013 al 33/2013 que consten a l’expedient 341/2013 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 20 d’agost 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 6 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 6 membres del PSC.
PRIMER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 22/2013 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 3/2013 i el seu pagament. 26/2013
aprovant les factures incloses en la relació núm. 4/2013 i el seu pagament.
27/2013 aprovant la factura núm. 327 de l’empresa Clara Farrero Solsona i
la cessió de crèdit a favor de Banco Sabadell, SA. 33/2013 aprovant el
pagament als usuaris del servei de transport adaptat de l’anualitat 2011.
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 20/2013 aprovant el
pagament del complement d’activitat del mes d’abril de 2013. 21/2013
atorgant un ajut d’urgència al Sr. BD. 23/2013 aprovant el pagament als
usuaris del servei d’ajut a domicili del mes de juny de 2012. 24/2013
atorgant un ajut d’urgència social al Sr. DLS i a la Sra. MRTL. 25/2013
aprovant el pagament al Consorci per a la Normalització Lingüística dels
exercicis 2011 i 2012. 28/2013 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra.
MYRG. 29/2013 aprovant l’atorgament d’una bestreta de caixa a la Sra.
Cristina Vidal. 30/2013 aprovant el pagament del complement d’activitat
dels mes de juny 2013 i la fitxa de retribucions del Sr. Enric Bardella.
31/2013 aprovant el 2n pagament a l’ajuntament de Tremp de la subvenció
del Pla d’execució anual. Projecte Treball a les 7 comarques. 32/2013
aprovar el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili dels mesos de
gener i juliol de 2012.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. El Sr.
Borrell, portaveu del grup comarcal del PSC-PM, anuncia que el grup
comarcal del PSC s’abstindrà en aquest punt.
Cinquè.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
dels preus públics del CITA. Exp. 64/06

Vista l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del CITA, aprovada
pel Ple del Consell Comarcal del dia 18 de març de 1997, i publicada
definitivament al BOP núm. 65, de data 31 de maig de 1997 i modificada
per acords posteriors, éssent la darrera modificació en el Ple extraordinari
de 13 de febrer de 2006.
Atès que es necessària l’aprovació d’una modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora dels preus públics del CITA, d’acord amb l’estudi econòmic
que consta a l’expedient, i per regular el preus públics del CEI Pallars
Jussà.
Vista l’Ordenança fiscal general núm. 2 reguladora dels preus públics del
Consell Comarcal del Pallars Jussà aprovada pel Ple del Consell el dia 2705-99.
Vist el text de la modificació de l'Ordenança fiscal esmentada, que consta a
l'expedient.
Vist l’informe jurídic, l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció, que
consten a l’expedient.
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de Llei d'organització comarcal de Catalunya; l'article 47 i 49 de
la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, l’article
114.3 j) del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei 8/87, de 15 d’abril, 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 unanimitat dels 15 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora dels preus públics del CITA, 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 el contigut de l’acord. El Sr.
Borrell pregunta quins són els preus públics que s’afegeixen.
El Sr. Ardanuy informa detalladament els preus que s’han incorporat a
l’Ordenança i que es detallen a continuació:
Modalitats d’impressió (còpia)
A4 negre
A3 negre
A4 color
A3 color

Import
0,03 €
0,05 €
0,09 €
0,15 €

I resumeix l’estudi econòmic redactat al respecte.
Sisè.- Consorci per a la Normalització Lingüística. Exp. 272/2013.
L’actual situació econòmica i la voluntat continuada d’adaptar els serveis i
els seus costos a les necessitats de cada moment fan que el Consell
Comarcal s’estigui replantejant els diferents convenis que té establerts.
Sense defugir la necessitat de continuar prestant aquells serveis necessaris
per la ciutadania ens cal millorar l’estructura de despeses i ingressos.
En aquest sentit, el replantejament pressupostari i de les funcions de
personal al Consell Comarcal passa per redefinir tasques i ajustar al màxim
en tots aquells àmbits d'actuació no essencials per tal de garantir el
finançament dels serveis bàsics.
El Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà va acordar en sessió
extraordinària de 30 de desembre de 1991 la sol·licitud d'entrada al
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL).

El Ple del CNL va ratificar la incorporació del Consell Comarcal al CNL i
en data 21 de gener de 1992 es va signar el conveni en virtut del qual el
Consell Comarcal s'integrava al CNL i n'acceptava els estatuts i el
reglament regulador.
Atès que el President del Consell Comarcal ha mantingut contactes amb la
direcció del Consorci de Normalització Lingüstíca per tal d’optimitzar el
servei, visualitzar-ne els resultats i intentar reduir costos.
Atès que el Consorci comparteix aquestes inquietuts i té en fase avançada
la redacció del seu Pla director del Consorci de Normalització Linguística,
en el marc del qual pot donar-hi sol·lució.
Vist l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal en la sessió
extraordinària de 17 de juny de 2013, que consta a l’expedient.
Vist 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 unanimitat dels 15 membres presents, dels
19 que el componen:
Primer.- Deixar sense efectes l’acord adoptat pel Ple del Consell
Comarcal en la sessió extraordinària de 17 de juny de 2013, punt cinquè.Consorci per a la Normalització Lingüística.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci per a la Normalització
Lingüística.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. S’han
mantingut diferents converses amb la presidència i la gerència del
Consorci i finalment s’ha informat al Consell que s’està elaborant un Pla
director, que permetrà reduir els costos del Consorci, comportant un estalvi
important als Consells. Es per això, que es deixa sense efecte l’acord del
Ple de 17 de juny de 2013 de denúncia del conveni i es manté el servei i es
resta a l’espera de la posta en funcionament del Pla director que es preveu
sigui en un termini de 2 o 3 mesos.

El Sr. Borrell com a portaveu del PSC-PM es congratula de la continuació
del funcionament del Consorci.
Creu que és una eina molt necessària i més en l’actualitat on ha de defensar
la nostra llengua.
També s’alegra de la reducció de les despeses mitjançant el futur Pla
director que permetrà aquesta continuïtat.
Setè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 3r
trimestre de 2013. Exp. 265/2013.
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 informa sobre el contingut de l’acord.
La interventora llegeix l’import que consta a l’informe: 2.359.584,97 €.
El Sr. Ubach fa palès que aquest import es reduirà per aplicació del Pla de
pagament a proveïdors en 1.313.000,00 €.
El Sr. Borrell recalca que com cada trimestre no hi són inclosos els deutes
que té el Consell Comarcal amb el ajuntaments de la comarca, per la gestió
del PUOSC, que en el proper quadrienni s’ingressarà directament als ens
municipals. Aquest deute és molt important.
El Sr. Ubach diu que al Consell Comarcal se li deuen 345.000,00 € de
l’exercici 2012 dels serveis socials i tot el Fons de cooperació local del
2013. Amb aquests diners es podria pagar el deute als ajuntaments, cosa
que és farà immeditament que el Consell els rebi.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions, assenyalant el Sr.
Borrell que als ajuntament se’ls-hi deu també el Fons de Cooperació Local,
des de mitjans de 2012. Els ajuntaments també paguen nòmines, paguen un
ICO i per això, reclama com a portaveu i fa palès aquesta situació dels
ajuntaments.

Finalitza el debat el Sr. Ubach assenyalant que el Consell Comarcal també
reclama als diferents departaments de la Generalitat.
Vuitè.- Recolzament del Consell Comarcal del Pallars Jussà als
afectats per les obligacions subordinades i participacions preferents de
les entitats financeres. Exp. 445/2013
Atès que hi ha unes 300.000 veïnes i veïns, majoritàriament gent gran i
persones jubilades, afectats a Catalunya per la col·locació d’obligacions
subordinades i participacions preferents per part de les entitats financeres.
Atès que moltes persones desconeixen, encara avui, la naturalesa d’aquests
productes.
Atès que aquests productes d’alt risc i nul·la liquiditat, s’han comercialitzat
de forma fraudulenta sense informar degudament als clients i clientes de
les seves característiques i riscos.
Atès que en la majoria dels casos hi va haver un assessorament insuficient i
erroni, fruit de la informacio tergiversada i enfocada bàsicament a captar
negoci bancari, que la direcció de l’entitat subministrà a les persones
empleades, en la qual les entitats prometien als seus clients i clientes que
podrien recuperar els seus estalvis quan volguessin, amb la única condició
de notificar-ho a l’entitat bancària amb uns dies d’antelació, malgrat que
posteriorment es va comprovar que no era possible.
Atesa l’alarma social que ha generat aquest nou escàndol financer, tant pel
gran nombre de persones afectades com pel gran perjudici que s’ha
provocat a cadascuna d’elles.
Atès que les entitats financeres de la comarca han comercialitzat aquests
productes entre el seus clients i clientes.
Vist 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 unanimitat dels 15 membres presents, dels
19 que el componen:
Primer.- Que el Consell Comarcal del Pallars Jussà faciliti tots els mitjans
possibles per facilitar assessorament a tots aquells ciutadans i ciutadanes
que disposen d’aquests productes, molt concretament l’Oficina d’atenció al
consumidor.
Segon.- Sol·licitar a les entitats financeres de la comarca que rescabalin pel
perjudici provocat per la comercialització d’aquests productes.
Tercer.- Proposem que els alts directius que formen part dels Consells
d’adminsitració de caixes d’estalvi i bancs que van gestionar aquestes
participacions preferents renunciïn a cobrar les indemnitzacions i aquests
diners vagin a parar a un fons per ajudar a les persones afectades per
productes financers d’alt risc.
Quart.- Traslladar aquest acord a totes les entitats financeres presents a la
comarca per tal que pugui ser debatuda i, en el seu cas, aprovada a la
propera Assemblea General d’aquestes entitats.
INTERVENCIÓ: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
Novè.- Informes. Exp. 450/2013.
El Sr. Ardanuy informa sobre l’atorgament dels Plans d’Ocupació per a
majors de 30 anys, amb una durada de 6 mesos.
S’han concedit al Consell Comarcal 10 Plans d’Ocupació que permetran la
contractació i formació de: 2 persones per l’ajuntament de Tremp i 1
persona per cadascun dels ajuntaments de La Pobla de Segur, Isona i
Conca Dellà, La Torre de Capdella, Llimiana, Salàs de Pallars, Conca de
Dalt, Senterada i Sarroca de Bellera.
El procès de selecció i contractació el realitzarà el Consell abans del 31 de
desembre de 2013, es consultarà els ajuntaments i es redactarà un conveni
regulador.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions, assenyalant el Sr.
Borrell que el repartiment no li sembla equitatiu ja que Tremp i la Pobla de
Segur són els municipis amb més aturats de la comarca i els hi hauria de

correspondre més plans d’ocupació que a la resta de municipis, també fa
referència als Plans de Seguretat i vestuari del personal contractat.
Finalitza el debat el Sr. Ubach assenyalant que s’esperava més Plans
d’Ocupació per la comarca, de fet se’n va demanar 25, amb la prespectiva
de que s’adjudiquessin al Pallars Jussà els sobrans de la demarcació de
Lleida.
Desè.- Precs i Preguntes. Exp. 451/2013.
Primer
El Sr. Colomina pregunta si ha finalitzat la concessió del restaurant i resta
d’instal·lacions del CITA.
El Sr. Ubach li respon que a 30 de novembre ha finalitzat aquesta
concessió, del bar-restaurant, per sol·licitud del concessionari, però que
continua el funcionament de la resta de les instal·lacions.
Actualment s’està preparant la documentació administrativa per iniciar una
nova contractació.
Segon
El Sr. Borrell afirma que en el Ple del dia 17 de juliol va tramitar una
pregunta que fins ara no ha obtingut resposta.
El Sr. Ubach li respon que s’informarà d’aquesta pregunta i li respondrà en
breu.
De conformitat amb l’article 103.3 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 l’article 82.3 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 15 membres presents,
dels 19 que el componen, s’acorda aprovar la urgència i incorporar per
aquest motiu el següent punt a la sessió:

Onzè.- Aprovació de la Moció en contra de la proposta del Ministerio
de Justicia de supressió dels jutjats capitals de comarca a la
demarcació de Lleida.
El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió de 24 d’octubre de 2013, va
acordar aprovar la moció presentada en contra de la proposta del
Ministerio de Justicia de supressió dels jutjats capitals de comarca a la
demarcació de Lleida.
El maig del 2012, Ple de la Diputació de Lleida va aprovar un Acord de
Junta de Portaveus en el que manifestava el rebuig al document de “Bases
per a la modificació de la demarcació i planta judicial” que va proposar el
Consell General de Poder Judicial i que podia comportar la supressió dels
jutjats de primera instància en aquell cas de Balaguer i Cervera.
Ara, de nou, el Ministre de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol, Sr.
Alberto Ruiz Gallardón, ha presentat un informe sobre l’avantprojecte de
Llei Orgànica de Modificació de la Demarcació i Planta judicial que sense
tenir en compte les demandes del territori de Lleida, Pirineu i Aran,
proposa la supressió de tots els jutjats de les capitals de comarca, els de
pau i fins i tot l´Audiència Provincial, deixant solament un jutjat a la
capital de província, Lleida.
Aquesta nova proposta reitera una vegada més un afany de recentralització
i uniformització de la política judicial i de tota l’activitat que comporta
l’administració de justícia.
En tot cas, és una proposta del Ministerio de Justícia del Govern Espanyol
que caldria consensuar-la amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, tal
i com s’estableix a l’article 107.1 de l’Estatut d’Autonomia.
En el cas que prosperés, l’informe del Ministre de Justícia no repercutiria
ni en una millora del servei ni en un estalvi de costos, ben al contrari,
generaria una major despesa pels usuaris i pels professionals. El suposat
estalvi tan sols és una excusa per dur a terme una centralització de
l’administració de justícia.

A més a més tindria una repercussió econòmica molt negativa per a les
capitals de comarca degut a l’activitat que generen els actuals jutjats.
Aprovar aquesta proposta comportaria un atemptat a l’equilibri territorial,
una destrucció de llocs de treball, una sobrecàrrega al desenvolupament de
l’activitat judicial, un allunyament del ciutadà dels òrgans judicials, i un
obstacle a l’exercici del seu dret davant de la justícia.
Això contrasta amb la descentralització que s’ha anat proposant des del
territori, on des de finals dels anys 90 es reclama la creació d’un jutjat
propi a les poblacions de Tàrrega, Mollerussa, les Borges Blanques, i
també Sort, o un segon jutjat en els ja existents.
Volem manifestar la nostra oposició a aquesta proposta del Ministre que
ignora la realitat històrica, social, econòmica i cultural de les comarques
Lleida i que comporta un atemptat a la democràcia perquè elimina la
proximitat i dificultarà l’accés a la justícia de l’administrat, un dels
principis fonamentals en dret.
D’altra banda, caldria endegar una veritable reforma del sistema judicial
que signifiqui una modernització i optimització dels recursos en la seva
gestió. En tot cas seria aconsellable, per atansar el servei al ciutadà,
adequar la distribució territorial judicial a la realitat comarcal de
Catalunya. Considerem, que la proposta del Ministre en cap cas aporta cap
solució als problemes reals que té l’administració de justícia.
Vist 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 unanimitat dels 15 membres presents, dels
19 que el componen:
Primer.- Manifestar el total rebuig del Consell Comarcal del Pallars Jussà
a la proposta d’avantprojecte de Llei de Modificació de la Demarcació i la
Planta judicial que ha presentat el Ministre de Justícia Sr. Alberto Ruiz

Gallardón, ja que pot comportar, entre altres, la supressió de tots els jutjats
de capital de comarca de Lleida, Pirineu i Aran.
Segon.- Instar al Ministeri a rectificar la proposta, i que en futures
reformes del mapa judicial es mantinguin com a mínim les actuals seus
dels jutjats de les comarques de Lleida.
Tercer.- El Consell Comarcal del Pallars Jussà treballarà en col·laboració
amb els col·legis professionals i associacions representatives afectades,
amb els representants del territori i amb la Generalitat de Catalunya, per tal
d’assolir l’objectiu d’una veritable reforma de l’administració de justícia
que, entre d’altres mesures, doti d’un jutjat de primera instància a totes les
capitals de comarca.
Quart.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Justicia, a la Conselleria
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Lleida i als
grups polítics del Parlament de Catalunya.
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,

