
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 
2013 
 
ACTA NÚM.: 7/2013 
DATA:  7 d’octubre de 2013 
SESSIÓ:  ordinària. 
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 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
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 (S’incorpora al 3r punt) 
SR. ÀLEX GARCIA BALUST (S’incorpora al 3r punt) 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
 



GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
ABSENTS: 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
Excusen la seva assistència: 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
 

Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 

 
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió ordinària de 5 d’agost 
de 2013. Exp. 327/2013. 
 
Vista l’acta de l’òrgan plenari de la sessió ordinària de 5 d’agost de 2013, 
que s’ha tramès a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió. 
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 12 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’òrgan Plenari de la sessió ordinària de 5 
d’agost de 2013, que s’ha tramès a tots els consellers amb la convocatòria 
de la sessió. 
 



Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de la sessió 
extraordinària de 16 de juliol de 2013 i de la sessió ordinària de 20 
d’agost de 2013. Exp. 314/2013 i 340/2013. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió estraordinària de 16 de 
juliol de 2013 i de 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 12 membres presents dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de 
la sessió estraordinària de 16 de juliol de 2013 i de la sessió ordinària de 
20 d’agost de 2013. 

 
Tercer.- Presa de possessió dels Srs. David Fuentes Caelles i Sr. Àlex 
Garcia Balust com a consellers comarcals. 
 
En data 9 de juliol de 2011 es va constituir el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà en la sessió plenària de la mateixa data. 
 
En la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà del 
dia 5 d’agost de 2013 es va pendre coneixement de la renuncia al càrrec de 
consellers comarcals de la Sra. M. Rosa Amorós Capdevila membre del 
grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i 
del Sr. Ramón Salse Férriz membre del grup comarcal de Convergència i 
Unió,  
  
En data 19 d’agost de 2013, la Junta Electoral Central va proclamar 
conseller comarcal electe el Sr. Àlex Garcia Balust, substitut de la Sra. M. 
Rosa Amorós Capdevila i el Sr. David Fuentes Caelles substitut del Sr. 
Ramón Salse Férriz. Per tal d’adquirir la plena condició del seu càrrec, cal 
que prestin jurament o promesa descrits en el RD707/79, de 5 d’abril, en 



relació a l’article 108.6 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim 
electoral general. 
 
Atès que s’ha complert el que prescriu l’article 75.7 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 163 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, que determinen l’obligació dels 
consellers electes a formular la declaració de possibles causes 
d’incompatibilitat i activitats, i dels béns patrimonials de què disposen. 
 
Seguidament, el Sr. President pren jurament i/o promesa als Srs. Àlex 
Garcia Balust i David Fuentes Caelles. 
 
El Sr. Àlex Garcia Balust, promet per imperatiu legal el seu càrrec davant 
dels 12 consellers comarcals presents, dels 19 que el componen i el 
President el declara conseller comarcal. 
 
El Sr. David Fuentes Caelles, promet el seu càrrec davant dels 12 
consellers comarcals presents, dels 19 que el componen i el President el 
declara conseller comarcal. 
 
Quart.- Aprovació del Reglament del Servei d’ajuda a domicili (SAD). 
Exp. 359/2013 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 31.2, 
concedeix als Consells Comarcals les competències dels serveis socials 
bàsics, en municipis inferiors a 20.000 habitants, per la qual cosa el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, té delegada per part de la Generalitat 
de Catalunya la responsabilitat de prestar el servei d’ajuda a domicili 
(SAD), recurs concebut per ajudar a resoldre situacions que requereixen un 
treball dins de domicili propi. 
 
L’entrada en vigor d’aquesta Llei va comportar una nova concepció dels 
serveis socials, les administracions implicades en la prestació d’aquests 
serveis i, més concretament, el Departament de Benestar Social i Família, 
els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals va 



considerar necessari establir un nou marc de relació regit per criteris de 
corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels 
serveis socials adreçats a les persones amb necessitats socials, tot tenint en 
compte el marc competencial de cada administració en la prestació i el 
finançament dels serveis. 
 
Atès la necessitat de derogar el reglament del SAD vigent, aprovat pel Ple 
del consell comarcal en data 16 de març de 2009 i adequar el servei a les 
noves necessitats socials de la comarca i al desplegament de les clàusules 
del contracte programa signat pel període 2012-2015. 
 
Vist el nou text, del Reglament del Servei d’atenció domiciliària del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït, com a conjunt organitzat i coordinat d’accions, 
prestacions i tecnologia adequada que es realitza en el domicili de la 
persona i/o del seu entorn, oferint una atenció integral a persones i/o 
unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-
se en el seu medi quotidià. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’article 4 (1a), 22 d) i 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. L’article 52 (2d) del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. L’article 159 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de la Generalitat de Catalunya i 
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. 
 
El Ple del consell acorda, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Derogar el Reglament del Servei d’ajut a domicili del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple 16 de març de 2009. 
SEGON.- Aprovar el text del Reglament del Servei d’atenció domiciliària 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 



TERCER.- Exposar al públic en el BOPL i DOGC el present acord, per un 
termini de 30 dies per tal que es puguin presentar al·legacions i/o 
reclamacions. Si no se’n presenta cap, la modificació quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de prendre un nou acord. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS:  El Sr. Ubach dóna la paraula al Sr. Bellera que fa 
referència al contingut de l’acord i a la filosofia utilitzada per a la redacció 
d’aquest nou reglament. 
Explica el contingut d’aquest detallant la regulació de cada servei que es 
prestarà: 

1. Servei d’ajut a domilici: actuacions de caràcter personal, domèstic, 
de suport als cuidadors i de caràcter preventiu. 

2. Xecs servei. 
3. Serveis de tecnologies de suport i cura: teleassistència. 

Seguidament fa referència als objectius, a l’organització dels diferents 
serveis i als criteris utilitzats per l’atorgament. 
Finalitza la seva exposició assenyalant que és un reglament obert que 
permet la inclussió, si es necessari de diferents modificacions per adaptar-
lo en cada moment a les necessitats de la comarca. 
 
Cinquè.- Nomenament de representants a les entitats. Exp. 310/2011 
 
Vistos els articles 114 i següents del del RD 2568/1986 de 28 de novembre 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals i resta de  legislació de règim local concordant.   
 
Atès la necessitat d’efectuar algunes modificacions en els nomenaments 
dels representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà a entitats i 
organismes, com a conse qüencia del nomenament dels nous consellers. 
  
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 7 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Nomenar els representants del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà a les diferents entitats u organs tal com seguidament s’indica : 
 

CONSELLERS DESIGNATS ENTITAT  I/O ORGANISME 
Joan Comenge Riba Consorci per a la Normalització Lingüística 
Àlex Garcia Balust Comissió d’escolarització  
David Fuentes Caelles Consorci Català de desenvolupament local 

SEGON.-  Comunicar aquest acord als organismes corresponents. 
INTERVENCIONS: El Sr. Colomina en nom del grup comarcal del PSC 
assenyala que al ser un acord de govern, el seu grup s’abstindrà en la 
votació de l’acord. 
 
Sisè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 2n 
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: La Sra. Ruché llegeix el contingut de l’acord, 
detallant el resultat final de l’informe. 
El Sr. Ubach vol fer constar que la Generalitat de Catalunya té pendent 
d’ingrés l’import de diferents convenis de col·laboració amb el Consell 
Comarcal, la qual cosa fa que aquesta administració no pugui fer fron amb 
diligència els deutes contrets. 



El Sr. Dalmau pregunta si la Diputació de Lleida té convenis o 
subvencions pendents de pagar al Consell Comarcal. 
La Sra. Ruché li respon que imports petits de diferents subvencions. 
 
Setè.- Aprovació de la moció de suport als afectats pels danys de les 
pedregades. Exp. 361/2013 
 
Vist l’acord del Consell Comarcal de la Noguera, referent a l’aprovació 
d’una moció de suport als afectats pels danys ocasionats per les pedregades 
del dia 18 de juny i 10 de juliol de 2013, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduïda.  
 
Atès que a la comarca del Pallars Jussà, els municipis d’Abella de la 
Conca, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana i 
Sant Esteve de la Sarga, també es van estar afectats per les pedregades. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Pallars Jussà condiera necessària la 
implicació de les diferents administracions públiques perquè responguin 
amb accions que permetin pal·liar els efectes de les pedregades. 
 
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 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Donar suport a la moció del Consell Comarcal de la Noguera , 
pels danys ocasionats per les pedregades. 
SEGON.- Demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la seva 
implicació i presa de mesures per pal·liar els efectes de les pedregades als 
municipis afectats del Pallars Jussà i que estudiï la possibilitat d’establir 
nous ajuts o altres condicions dels ajuts actuals.  



TERCER.- Trametre aquest acord al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya i als ajuntaments afectats. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Vuitè.- Aprovació de la moció de suport al regidor de Torredembarra, 
Lluis Suñé. Exp. 360/2013. 
 
Atès que l’Associació de municipis per la independència (AMI) ha tramès 
al Consell Comarcal la moció de suport al regidor de Torredembarra Lluís 
Suñé, acusat d’ultratge a la nació espanyola, que es transcriu a continuació: 
 
“Lluís Suñé és regidor a l’Ajuntament de Torredembarra. L’any 2008, a través del seu 
blog personal, va difondre una imatge irònica a la qual criticava l’espoli fiscal que 
pateix Catalunya i el comparava amb una comunitat autònoma espanyola: Extremadura. 
Aquesta era una imatge present a les xarxes socials, que no havia creat ell i que, en tot 
cas, va fer ús pel seu dret a la llibertat d’expressió. 
 
Lluís Suñé ha estat acusat “d’ultraje a la nación española”, un delicte que a l’Estat 
espanyol és considerat molt greu. És per això que el procés pot acabar amb una multa de 
145.000€ i 2 anys de presó. 
 
El regidor de Torredembarra és una persona reconeguda per la seva tasca i pel seu 
compromís, un regidor que expressa opinions polítiques lliurement i és per això que 
actualment és perseguit i pot ser condemnat. 
 
Per tot això, el ple municipal proposa els següents: 
 
ACORDS 
 
1. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de ____ de donar suport a Lluís Suñé i exigir 
la retirada de la demanda. Exigir la posada en pràctica del dret a l’autodeterminació, 
l’única sortida democràtica que pot posar fi al conflicte polític que enfronta al nostre 
poble amb els Estats i institucions que ens governen.  
2. Animar al conjunt del país a difondre aquest cas.  
3. Donar suport institucional a en Lluís Suñé en aquest procés. Col·laborar en el procés 
de diferents maneres: fent-ne difusió i informant a la població que pot col·laborar 
econòmicament per afrontar les despeses del judici, així com a una possible multa, fent 
aportacions al següent número de compte: 0081-0321-51-0006517362. 



4. Comunicar aquest acord a la plataforma ‘Lluís Absolució’, a la Junta d'Extremadura, 
al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat 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 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
de donar suport a Lluís Suñé i exigir la retirada de la demanda. Exigir la 
posada en pràctica del dret a l’autodeterminació, l’única sortida 
democràtica que pot posar fi al conflicte polític que enfronta al nostre 
poble amb els Estats i institucions que ens governen. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’AMI.  
 
Novè.- Informes. Exp. 363/2013 
 
El Sr. Ubach informa dels següents assumptes: 
 
Reunió a Sort de l’Institut per al desenvolupament i la promoció de l’Alt  
Pirineu i Aran (IDAPA). 
L’IDAPA es va reunir el dia 4 d’octubre a Sort. Els consells del Pallars 
Jussà i Pallars Sobirà  i l’ajuntament de Tremp van sol·licitar reiteradament 
al conseller de Territori i Sostenibiltat de la Generalitat de Catalunya, 
present a la reunió, un Pla urgent de finançament pel manteniment dels 
camins d’accés a nuclis per tot el Pirineu català. Aquest es va comprometre 
a dotar una partida pressupostària per aquesta finalitat. 
 
Moció a la candidatura Pirineus 2022 
Vista la moció del Consell Comarcal de la Cerdanya i el manifest del 
Consell d’alcaldes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en aquest sentit, 
proposa als 3 grups comarcals redactar una moció pròpia del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, el text de la qual es farà arribar a tots els 
consellers i s’aprovarà en el proper ple. 



 
Desè.- Precs i preguntes. Exp. 362/2013 
 
Primer 
El Sr. Colomina sol·licita al Sr. Ubach que informi sobre els plans 
d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya que s’han endegat a la 
comarca. 
 
El Sr. Ubach respon que es concediran un mínim de 10 plans d’ocupació 
per les comarques menys poblades de la província de Lleida, entre elles el 
Pallars Jussà, aquest nombre inicial es podrà ampliar en un futur si hi ha 
alguna comarca que no esgoti els 10 plans. 
 
Al Consell Comarcal del Pallars Jussà s’han sol·licitat per part dels 
ajuntaments (Tremp, la Pobla de Segur i resta d’ajuntaments) 25 peticions. 
  
La durada de cada Pla, que correspon a la contractació d’una persona 
aturada que no cobri prestació, és de 6 mesos amb unes retribucions de 850 
€ al mes. Les persones contractades han de ser majors de 30 anys.  
 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.  
 
Segon 
El Sr. Rosell pregunta sobre el contingut de la reunió amb l’ambaixador 
d’Israel, que va tenir lloc a Sort el dia 2 d’octubre d’enguany.  
El Sr. Ubach fa un resum de la reunió i explica que va ser molt emotiva. 
També apunta que el segon grup més nombrós de visitants al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és el de nacionalitat 
israeliana. 
 
Tercer 
El Sr. Ubach felicita el Sr. Dalmau per l’organització de la Fira de la 
Pobleta al municipi de la Torre de Capdella. 
 
 
 



 
Quart 
El Sr. Sala es queixa de la recollida d’escombraries al poble d’Abella de la 
Conca. Quan passa el camió els contenidors ja estan plens i les 
escombraries estan per fora.  
El Sr. Ubach li garanteix que es solucionarà el problema. 
 
Cinquè 
El Sr. Ardanuy informa i reparteix el tríptic de les XII Jornades 
micològiques organitzades dels dies 5 al 27 d’octubre pel Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, que inclou altres accions al voltant de la 
gastronomia. 
 
Sisè 
El Sr. Ubach informa de la Fira del Mostillo que se celebrarà el proper cap 
de setmana a Llimiana i que serà inaugurada pel Sr. Angel Ros, alcalde de 
Lleida. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
 
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, 
 
 
 
 


