
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 17 DE 
JUNY DE 2013 
 
ACTA NÚM.: 5/2013 
DATA: 17 de juny de 2013                   
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT: 19.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.15 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 (s’absenta en el 15è punt) 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. RAMON SALSE FÉRRIZ 
 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 



SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
 

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 les sessions extraordinàries 
d’11 de març de 2013. Exp. 138/2013, de 18 de març de 2013. Exp. 
158/2013 i 20 de maig de 2013. Exp. 243/2013. 
 
Vistes les actes de l’Òrgan Plenari de les sessions extraordinària d’11 de 
març de 2013, extraordinària de 18 de març de 2013 i extraordinària de 20 
de maig 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 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes de l’Òrgan Plenari de les sessions 
extraordinària d’11 de març de 2013, extraordinària de 18 de març de 2013 



i extraordinària de 20 de maig de 2013, que s’ha tramés a tots els 
consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de les sessions: 
ordinària de 19 de febrer de 2013. Exp. 108/2013, extraordinària de 3 
d’abril de 2013. Exp. 169/2013 i extraordinària de 6 de maig de 2013. 
Exp. 210/2013. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 19 de febrer 
de 2013, de la sessió extraordinària de 3 d’abril de 2013 i de la sessió 
extraordinària de 6 de maig 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 14 membres presents dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de 
la sessió ordinària de 19 de febrer de 2013, de la sessió extraordinària de 3 
d’abril de 2013 i de la sessió extraordinària de 6 de maig de 2013. 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell fa constar que li sembla excessiu 
donar coneixement d’una acta de la Junta de Govern del dia 19 de febrer 
de 2013, avui dia 17 de juny de 2013. 
El Sr. Ubach respon que en pren nota i preguntarà la causa d’aquest retard. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp. 
168/2013 i 212/2013 i de gerència. Exp. 167/2013 i 213/2013. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats 
del 148/2012 al 150/2012, de l’1/2013 al 3/2013 i del 5/2013 al 49/2013 
que consten als expedients 168/2013 i 212/2013 i es donen íntegrament per 
reproduïts.  
 



Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
102/2012 al 107/2012 i de l’1/2013 al 19/2013 que consten als  expedients 
167/2013 i 213/2013 i es donen íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en les 
sessions extraordinàries de 23 d’abril de 2013 i de 6 de maig 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, 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 5 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: número: 148/2012 concertant 
una pòlissa de crèdit a curt termini amb el Banco de Sabadell, SA. 10/2013 
aprovant les fitxes de retribucions del personal del Consell Comarcal per 
l’anualitat 2013. 17/2013 aprovant l’adhesió al conveni marc de 
col·laboració entre l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, el 
Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per a la 
implementació del projecte “compartint taula” i el document d’acord amb 
el Centre de dia/Residència Centre Geriàtric del Pirineu. 24/2013 aprovant 
el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de 
Gavet de la Conca per l’execució de l’obra “Reconstrucció de la coberta de 
l’església de Sant Gervàs a S. Miquel de la Vall”. 45/2013 aprovant el 
contracte amb l’entitat financera Bankinter, SA per l’obertura d’un compte 
corrent.  
SEGON.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 103/2012 aprovant 
l’encàrrec de redacció del projecte modificat de l’actuació “Creació 
d’itienraris en el curs de la N. Pallaresa i en el marc del territori Collegats-
Terradets” i nomenant el director tècnic i coordinador en matèria de 
seguretat i salut. 107/2012 aprovant les factures de la relació núm. 9/2012 i 



el seu pagament. 3/2012 aprovant les factures incloses en la relació núm. 
1/2013 i el seu pagament. 16/2013  aprovant la cessió de crèdit de la fra. 
986 de l’empresa Clara Farrero Solsona a favor de Banco Sabadell, SA. 
17/2013 aprovant les factures de la relació núm. 2/2013 i el seu pagament. 
19/2013 nomenant el Sr. Marc Guillen, enginyer tècnic d’obres públiques, 
director tècnic i coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra 
“Reconstrucció de la coberta de l’Església de Sant Gervàs a Sant Miquel 
de la Vall”.  
 
B) El Ple del consell acorda, per unanimitat del 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
TERCER.- Donar-se per assabentat dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 149/2012 concedint a la Sra. 
Olga Guijarro el permís per compactar les hores de lactància en jornades 
senceres de treball i concedint una excedència voluntària per tenir cura del 
seu fill. 150/2012 aprovant el preu públic dels serveis que presta la 
màquina llevaneus. 1/2013 aprovant la contractació de la Sra. Carmen 
Varela com auxiliar administratiu. 2/2013 aprovant la memòria de 
l’actuació “Pallars Cultural 2012” i sol·licitud de subvenció a l’IDAPA. 
3/2013 nomenant la mesa de contractació del procediment obert de 
“Subscripció de 52 accions de la classe B de la Societat de Foment del 
Pallars Jussà”. 5/2013 aprovant la posada en funcionament del tauler 
d’edictes electrònic. 6/2013 autoritzant la posada en funcionament de la 
seu electrònica de l’administració comarcal. 7/2013 concedint a la Sra. 
Olga Roqué una excedència voluntària per tenir cura del seu fill. 8/2013 
aprovant la contractació de l’actuació “Aprenem de Navarra” a la fundació 
privada CEDRICAT. 9/2013 aprovant la col·laboració amb el Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya per desenvolupar el servei de 
supervisió grupal. 11/2013 concedint a la Sra. Gina Condrea el permís per 
compactar les hores de lactància en jornades senceres de treball. 12/2013 
aprovant el pressupost de la memòria valorada per l’adequació i 
l’equipament d’un espai de recepcio a la 2a planta de la Seu del Consell 
Comarcal i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 13/2013 
atorgant el premi del concurs “Premi Jove Emprenedor-2012” i el seu 
pagament. 14/2013 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-2011/709 



de Conca de Dalt i el seu pagament. 15/2013 aprovant la contractació del 
Sr. Daniel Vitoria com a peó. 16/2013 declarant que el Consell Comarcal 
està al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social, no té cap 
deute amb la Generalitat de Catalunya, compleix les mesures d’integració 
social de discapacitats, utilitza els mitjans de prevenció, detecció i 
intervenció en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe en els seus 
centres de treball, que no està inclòs en cap dels supòsits a què refereix 
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions,  que ret comptes a 
la Sindicatura de Comptes i que són certes totes les dades que consten a les 
sol·licituds de subvenció i documentació presentades en el marc de la 
convocatòria PUOSC 2013-2016. 18/2013 aprovant el compromís 
socioeducatiu del menor Saül Ruiz. 19/2013 aprovant la pròrroga del 
compromís socioeducatiu dels menors Felipe Garcia i Ruben Jiménez. 
20/2013 aprovant la certificació de l’obra PG-DL-2008/561 de l’EMD de 
Vilamitjana i el seu pagament. 21/2013 contractant la Sra. M. Angels 
Cortés com a educadora social. 22/2013 aprovant la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2012. 23/2013 nomenant la mesa de contractaciò 
de l’obra “Creació d’itineraris en el curs de la N. Pallaresa i en el marc del 
territori Collegats-Terradets”. 25/2013 aprovant la sol·licitud del servei de 
teleassistència de la Sra. Maria Fabregas. 26/2013 nomenant la mesa de 
contractació de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit 
controlat comarcal de Tremp”. 27/2013 habilitant la Sra. Raquel Camacho 
com a Secretària de les meses de contractació de l’obra “Creació 
d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc del territori 
Collegats-Terradets” i de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del 
dipòsit controlat comarcal de Tremp”. 28/2013 aprovant el compromís 
socioeducatiu de la menor Sara Golles Pastor. 29/2013 aprovant la 
renovació del compromís socioeducatiu del menor J. Isaac Sierra Aguilar. 
30/2013 aprovant la pròrroga de la contractació del Sr. Daniel Vitoria. 
31/2013 aprovant la certificació 1a i única de l’obra PG-ET-2011/701 i el  
pagament de l’import de la subvenció. 32/2013 aprovant les certificacions 
de l’obra ET-DL-2011/702 i el pagament de l’import de la subvenció. 
33/2013 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-2011/724 i el 
pagament de l’import de la subvenció. 34/2013 aprovant les certificacions 
de l’obra PG-MN-2011/714 i el pagament de l’import de la subvenció. 
35/2013 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-DL 2011/712 i el 



pagament de l’import de la subvenció. 36/2013 aprovant la certificació 1a i 
única de l’obra PG-ET-2011/726 i el pagament de l’import de la 
subvenció. 37/2013 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-ET-DL-
2011/736 i el pagament de l’import de la subvenció. 38/2013 aprovant la 
certificació única de l’obra ET-2010/665 i el pagament de l’import de la 
subvenció. 39/2013 Iniciant la tramitació administrativa del compte 
general de l’exercici 2012. 40/2013 aprovant la memòria de l’actuació 
“Projecte Pallars Cultural 2013” i sol·licitud de subvenció a la Fundació 
Pública de l’IEI. 41/2013  aprovant la memòria explicativa de la publicació 
“Els dinosaures va a Tremp” i sol·licitud de subvenció a la Fundació 
Pública de l’IEI. 42/2013 resolent la sol·licitud de l’associació promotora 
de la circulació responsable al Medi Natural “Guaja Aventuras” d’una 
excursió en vehicles  el dia 11 de maig de 2013. 43/2013 delegant al Sr. 
Constante Aranda l’assistència i la signatura del Protocol per a l’abordatge 
de la violència masclista a l’Alt Pirineu i Aran. 44/2013 aprovant el 
compromis socioeducatiu de la menor Ares Colom Sala. 46/2013 aprovant 
la memòria de l’actuació “Suport a la creació de la Societat de Foment del 
Palars Jussà” i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 47/2013 
aprovant la memòria de l’actuació “Actualització de l’equipament 
informàtic del Centre de visitants del Pallars Jussà” i sol·licitud de 
subvenció a la Fundació Pública de l’IEI. 48/2013 aprovant el projecte 
tècnic de l’obra “Adequació planta sotarrassant (-1) del Centre de visitants 
del Pallars Jussà, antic col·legi de Sant Josep” i  sol·licitud de subvenció a 
la Fundació Pública de l’IEI. 49/2013 aprovant el Padró fiscal de la taxa de 
recollida i tractament de resiuds sòlids urbans de l’any 2013.  
 
QUART.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell 
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 102/2012 atorgant un ajut 
d’urgència social a la Sra. Cornelia Ferenez. 104/2012 atorgant un ajut 
d’urgència social al Sr. David López. 105/2012 atorgant una bestreta de 
caixa a la Sra. Cristina Vidal i aprovant la relació d’ajuts d’urgència social 
atorgats. 106/2012 atorgant ajuts econòmics d’urgència social a menors 
escolaritzats als centres escolars de la comarca i que gaudeixen d’una beca 
de menjador subvencionada al 75%. 1/2013 aprovant l’avançament de part 
de les retribucions de la paga extraordinària de juny 2013 al personal que 
ho ha sol·licitat. 2/2013 aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp del 



projecte Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà. 4/2013 atorgant una 
bestrata de caixa a la Sra. Cristina Vidal. 5/2013 aprovant el complement 
d’activitat del mes de gener de 2013. 6/2013  atorgant un ajut d’urgència 
social a la Sra. M. Rosa Tarriño. 7/2013 aprovant el pagament a 
l’ajuntament de Tremp, per la compensació econòmica d’entrada de residus 
a l’abocador, del 1r trimestre de 2012. 8/2013 aprovant vàries factures i el 
seu pagament. 9/2013 aprovant el pagament, a entitats i associacions, de 
les subvencions atorgades. 10/2013 aprovant el pagament dels xecs-servei 
del mes d’abril de 2012 als benefeciaris. 11/2013 atorgant un ajut 
d’urgència social als Srs. Lamech Mansilla. 12/2013 aprovant vàries 
factures i el seu pagament. 13/2013 aprovant el pagament als usuaris del 
servei d’ajut a domicili del mes de maig. 14/2013 aprovant vàries factures i 
el seu pagament. 15/2013 atorgant un ajut d’urgència social a la família 
Mocha Reascos. 18/2013 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
 
Quart.- Adjudicació del procediment obert de l’obra “Projecte 
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” 
Exp. 474/2011.  
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 28 de gener de 2013 
d’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i 
la convocatòria del procediment obert per la contractació de l’obra 
“Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” 
per import d’1.412.440,80 € més l’IVA al 21% per import de 296.612,57  
€. 
 
Vistos els anuncis de la licitació publicats en el DOGC núm. 6311 de 
8/2/2013, al BOP núm. 21 de 9/2/2013 i al perfil del contractant 
l’11/2/2013. El dia 11 de març de 2013, va finalitzar el termini per a la 
presentació dels licitadors al procediment obert. 
 
Per Decret de presidència de data 12 de març de 2013, es va nomenar la 
Mesa de contractació. 
 
Vistes les actes, que consten a l’expedient, de la reunió de la Mesa de 
contractació, reunida els dies 14 i 21 de març de 2013 i 7 i 10 de juny de 



2013; i els informes tècnics, que consten a l’expedient i es donen 
íntegrament per reproduïts, amb la proposta d’adjudicació a favor de 
l’empresa UTE: Àridos Roma, SA i Enric Mitjana Dalmau per import de  
d’ 1.412.440,80 € més l’IVA al 21% per import de 296.612,57 € i amb 
unes millores d’obra per import de 423.732,23 € més l’IVA vigent al 21% 
per import de 88.983,77 € i uns terminis addicionals de dos anys i mig de 
garantia i de dos anys i mig de manteniment. 
 
Vist l’article 150 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aproba el text refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic. 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 6 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC, amb 
l’abstenció dels Srs. Borrell, Isanta, Jordana i Dalmau del grup comarcal 
del PSC i amb el vot en contra del Sr. Colomina del grup comarcal del 
PSC:  
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la 
contractació de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit 
controlat comarcal de Tremp”, a l’empresa UTE: Àridos Roma, SA i Enric 
Mitjana Dalmau per import d’1.412.440,80 € més l’IVA al 21% per import 
de 296.612,57 €  i amb unes millores d’obra per import de 423.732,23 € 
més l’IVA vigent al 21% per import de 88.983,77 € i uns terminis 
addicionals de dos anys i mig de garantia i de dos anys i mig de 
manteniment. 
SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil 
del contractant i al BOP i condicionar la formalització del contracte a la 
constitució de la UTE Àridos Roma, SA i Enric Mitjana Dalmau i a la 
presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.28 de Plec de 
clàusules administratives particulars. 
TERCER.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i 
d’acord amb el següent detall: 



2a.- Acsa Infrastructuras, SA 
3a.- Romero Polo, SAU  – Excavaciones y Mov.de Tierra Carmona, SL 
4a.- M i J Gruas, SA – Cervos, SA 
5a.- Ribalta i Fills SA – Constructora de Calaf, SA 
6a.- Miquel Rius, SA- Pasquina, SA. 
7a.- Construcciones Valls, SL – Duocastella, SL 
8a.- Comsa Emte Medio Ambiente, SLU – Serboniu, SL 
9a.- Copisa 
10a.- Teyco, SL – Aqualogy Medio Ambiente, SA 
11a.- Voltes, SLU 
12a.- Freyssinet, SA – Grup Vilà Vila, SA 
13a.- Benito Arnó e Hijos, SAU 
14a.- Construcciones i  Desmontes Ribera Navarra, SA 
QUART.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part 
en la licitació, amb el règim de recursos corresponent. 
CINQUÈ.- Facultar el President per donar compliment al present acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
El Sr. Borrell indica que l’opinió del grup comarcal socialista, consta a les 
actes dels Plens anteriors a aquesta sessió, on es fa referència a aquest 
assumpte. 
El Sr. Colomina manifesta que votarà en contra, atès que no ha finalitzat el 
termini perquè l’ajuntament de Tremp pugui interposar recurs contenciós 
administratiu contra l’acord del Consell Comarcal d’aprovació definitiva 
del projecte de l’obra que s’adjudica. 
 
Cinquè.-  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.  
 
De conformitat amb l'acord 2n d'aquest conveni i segons l'article 22 dels 
esmentats estatuts del CNL, anualment la Generalitat de Catalunya ha 
vingut aportant el 65% del pressupost que anualment el Consorci imputa al 
Servei Català ubicat a la Comarca del Pallars Jussà, i el Consell Comarcal 
aporta el 35% restant, un cop deduïda la previsió d’ingressos per 
matrícules i l’aportació de la Diputació. 
 
D’aquesta aportació teòrica el Consell hi descompta el 35% de la quantitat 
de despeses que li genera assumir aquesta oficina, i que el Consorci en 
algun moment ha taxat en 5.000,00 €. 
 
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. 
 
En base a tot l’exposat, 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 els vots en contra dels 5 membres del grup 
comarcal del PSC. 
 
Primer.- Denunciar el conveni signat amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística per a l’anualitat 2014 i successives, comunicant-
ho amb l'antelació mínima de sis mesos abans de l'acabament de l'exercici 
2013 com estableix l'article 25 dels estatuts del CNL. 
Segon.- Manifestar la voluntat de continuar formant part del CNL en el cas 
que es reconsideri l'aportació anual del Consell Comarcal i aquesta es 
limiti al cost de les despeses indirectes que ens genera l’ubicació de 



l'oficina del Servei al Consell, quantitat que anualment comuniquem al 
Consorci. 
Tercer.- Notificar aquests acords al Consorci per a la Normalització 
Lingüística i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell proposa deixar aquest assumpte sobre 
la taula. Fa palés que dimarts dia 18 de juny el grup del PSC farà una 
pregunta a la Mesa del Parlament sobre aquest assumpte. 
El Sr. Aranda, portaveu de CiU, respòn que deixar aquest assumpte sobre 
la taula implicaria no poder denunciar el conveni cosa que s’ha de fer en 
un termini de 6 mesos, abans de l’acabament de cada exercici. També 
apunta que si a la Mesa del Parlament es troba una solució el consell s’hi 
adherirà, ja que es vol que continuï el servei. 
El Sr. Ubach informa que té la intenció de demanar una entrevista amb la 
presidenta del Consorci i si s’arriba a un acord, el servei continuarà. 
El Sr. Borrell manifesta que entèn que no acceptin deixar aquest assumpte 
sobre la taula i passa a fer un resum de les tasques del servei des de la seva 
creació, que es transcriu literalment: 
 
"El Servei de Català va ser un dels primers serveis que va prestar el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà l’any 1987. Des de 1992, es va incorporar al Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Es dedica a ensenyar i millorar el coneixement del català 
entre les persones adultes i a fomentar-ne l’ús, essent, a més,  un organisme que 
treballa per la immersió social i lingüística dels nouvinguts, al mateix temps que 
potencia l’ús de la llengua en tots els àmbits quotidians 
En les darreres dues dècades, i entre les activitats més rellevants:  
•         ha impartit 6.000 hores de formació a més de 2.000 alumnes  
•         ha revisat i traduït al català més de 30.000 documents 
•         ha coorganitzat 22 edicions del Premi Literari Intercomarcal Anton Navarro amb 
milers de participants i contes publicats 
•         ha congestionat 11 Plans de suport a l’Educació amb centenars d’activitats de 
promoció del patrimoni cultural de la comarca 
•         ha organitzat 7 edicions del programa Voluntariat per la llengua amb prop de 80 
parelles lingüístiques participants 
•         ha impulsat i col·laborat en multitud d’iniciatives i activitats culturals per posar en 
valor la llengua catalana i contribuir a fer-ne avançar l’ús social 
Amb aquesta decisió, tallem una feina professional, discreta i constant en favor de la 
llengua catalana en tots els àmbits i privem la població adulta de la possibilitat 
d’aprendre i millorar el coneixement de llengua catalana." . 
 



El Sr. Francesc Borrell pregunta quin és el deute total que el Consell Comarcal té a data 
d’avui amb el Consorci de Normalització Lingüística, i comenta que no s’entén que una 
partida pressupostària que representa  un  zero i escaig per cent (0,...i poc%) del 
pressupost anual del Consell, pugui donar peu a una decisió tan incomprensible donat la  
feina que s’ha vingut realitzant al llarg de tots aquests anys. 
 
Creu que l’aportació econòmica del Consell Comarcal no és rellevant i que 
qualsevol altra aportació als centres culturals de la comarca la supera. 
Pregunta perquè no s’han iniciat converses amb el Consorci abans de 
denunciar el conveni i adoptar aquesta decissió unilateralment. Pregunta 
també si el Consell Comarcal té al dia les seves aportacions al Consorci i 
quin tant per cent hi aporta. El Sr. Ubach li respon que li contestarà per 
escrit. Creu que denunciar aquest conveni suposarà deixar la llengua 
catalana en inferioritat de condicions vers la castellana. 
 
El Sr. Ubach respòn que el Consell Comarcal vol mantenir el servei, però 
reduïnt el cost, vol que estigui més integrat amb el finançament del Consell 
Comarcal. Es denúncia el conveni i s’obre un procès de negociació pel 
finançament del servei. 
Creu que com sempre el Consell Comarcal defensa la llengua catalana i no 
entèn que es pugui dir que es vol eliminar aquest servei. 
 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els 
assistents. Finalitza el debat el Sr. Ubach assenyalant que el Consell 
Comarcal té encomanada, entre altres, la tasca de garantir i defensar la 
llengua catalana i en aquest sentit coopera amb els ajuntaments i altres 
entitats per assegurar la utilització d’aquesta. 
 
Sisè.- Nomenament dels membres de la Comissió permanent del 
Consell d’Alcaldes. 
 
Vista la proposta del Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà, reunit en sessió 
extraordinària el dia 9 d’abril de 2013, referent al nomenament dels 
membres de la Comissió permanent del Consell d’Alcaldes del Pallars 
Jussà, segons es descriu a continuació: 
 
President: Sr. Constante Aranda Farrero 



Vocals: Sr. Josep Castells Farré 
  Sr. Francesc Borrell Grau 

       Sr. Martí Cardona Rocafort 
 
De conformitat amb l’article 11.3 del Reglament Orgànic i de 
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera 
modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de legislació de règim local 
concordant, 
 
Vist l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i 
resta de normativa aplicable. 
 
El Ple del Consell Comarcal acorda, per unanimitat dels 14 membres 
presents dels 19 que el componen: 
 
ÚNIC.- Nomenar els membres de la Comissió Permanent del Consell 
d’Alcaldes del Pallars Jussà següents: 
 
President: Sr. Constante Aranda Farrero 
Vocals: Sr. Josep Castells Farré 
      Sr. Francesc Borrell Grau 
        Sr. Martí Cardona Rocafort 
Setè.- Aprovació d’un Pla econòmico-financer. Exp. 266/2013 
 
Atès que la 1a modificació del pressupost de l’exercici 2013, no s’ajusta al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
 
Atès que el compliment del principi d’estabilitat pressupostària obliga al 
Consell Comarcal a aprovar un pla econòmic financer amb les 
característiques contingudes als articles 19 a 21 del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001 General d’estabilitat pressupostària. 
 



Vist el Pla econòmic financer de la 1ª modificació del pressupost de 
l’exercici 2013 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a 
l’expedient. 
 
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 els 5 
vots en contra dels membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic financer de la 1ª modificació del 
pressupost de l’exercici 2013 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
consta a l’expedient. 
SEGON.- Trametre aquest acord i el pla econòmic financer a la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.  
El Sr. Borrell demana que s’utilitzi l’import del romanent de tresoreria pel 
finançament del Pla de Camins. 
El Sr. Ubach li respòn que la finalitat d’un romanent de tresoreria no és 
aquesta. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
Vuitè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 1r 
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 explica el contingut de l’acord. 
El Sr. Borrell intervé en el sentit de fer constar que dins dels informes de 
morositat no hi consten els deutes que té el consell amb els ajuntaments 
derivats de la gestió del PUOSC, etc. 
 
Novè.- Aprovació definitiva dels comptes generals i de l’inventari de 
bens de l’exercici 2012.  
 
A) Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consell Comarcal de 
l’exercici de 2012, tramitat i examinat acuradament. 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2013 la Comissió Especial de Comptes va 
informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà de l’exercici de 2012 i considerà que han quedat degudament 
justificats els manaments de pagament i d’ingrés, les alteracions 
patrimonials i els comptes presentats. Aquest acord s’exposarà al públic en 
el BOP de Lleida. 
 
De conformitat amb l’article 209 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els 
informes del secretari i de l’interventor. 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 5 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals del Pressupost de l’exercici de 
2012 del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb la redacció i 
documentació que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
perquè realitzi els tràmits que calguin per donar compliment al present 
acord, i especialment per posar l’expedient i la documentació 



complementària a disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i 
del Tribunal de Comptes. 
TERCER.- Condicionar aquesta aprovació a l’exposició al públic de 
l’expedient 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. 
 
B) Vist l’inventari de béns de l’exercici de 2012. 
 
Vist l’article 86, del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local i els articles 17.1, 32(1) i 34 del Reial Decret 1372/86, de 13 de juny, 
que aprova el “Reglamento de bienes de las entidades locales”; l’article 
206 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
i els articles 100 i ss. Del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. 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 5 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’inventari de béns del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà rectificat en data 31 de desembre de 2012, amb la redacció que 
consta a l’expedient. 
SEGON.-  Trametre al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya una còpia dels expedients de 
l’inventari de béns aprovat per la Corporació. 
INTERVENCIONS:  La Sra. Ruché explica el contingut dels acords. 
 
Desè.- Aprovació de la modificació de drets i obligacions reconeguts 
d’exercicis anteriors. Exp. 264/2013 
 



Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal determinar si la relació de drets reconeguts i 
obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents de cobrament i pagament responen a drets i obligacions 
efectivament exigibles actualment. 
 
Vista la documentació, que consta a l’expedient, per a l’aprovació i 
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament i per a l’aprovació i comptabilització, si 
escau, de baixes d’obligacions reconegudes d’exercicis anteriors, pendent 
de pagament. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vistos els articles 64 a 67 i 70 de la Llei general tributària, 59 a 62 i 163 a 
167 del Reglament general de recaptació, 40 i 41 de la Llei general 
pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb 
la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. Els articles 46 i 47 del 
Reial decret legislatiu 1091/1998, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el 
text refòs de la Llei general pressupostària. 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 6 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.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de -41.818,70 
€, el detall individualitzat del qual figura a l’expedient. 
SEGON.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 
-4.763,20 €, el detall individualitzat del qual figura a l’expedient.   
 
Onzè.- Convalidació de l’acord de la Junta de Govern d’aprovació de 
conveni. Exp. 252/2013 



 
Vist l’acord de la Junta de Govern, de la sessió extraordinària del dia 3 de 
juny de 2013, d’aprovació del text, del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per la ubicació dels serveis d’oficina de Benestar Social i Família a 
l’edifici del Museu Comarcal de Tremp, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduït. 
 
Atès que aquest conveni regula la cessió d’ús d’un bé patrimonial. 
 
Vist l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. L’article 14 del Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya i resta de normativa aplicable. 
 
El Ple del Consell Comarcal 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 5 membres del grup comarcal del PSC: 
 
ÚNIC.- Convalidar l’acord de la Junta de Govern d’aprovació del text, del 
conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família  
i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la ubicació dels serveis 
d’oficina de Benestar Social i Família a l’edifici del Museu Comarcal de 
Tremp, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït. 
INTERVENCIONS: Intervé el Sr. Borrell opinant que no li sembla bé 
barrejar el servei al ciutadà del Departament de Benestar Social i Família i 
el Centre de visitants. 
El Sr. Ubach li respon que l’important es donar el servei en una instal·lació 
al centre de la ciutat de Tremp. 
 
Dotzè.- Adhesió a l’Associació de Museus i equipaments patrimonials 
de l’Alt Pirineu i Aran. Exp. 147/2013 
 
Vistos els Estatuts de l’Associació de Museus i equipaments patrimonials 
de l’Alt Pirineu i Aran, que consten a l’expedient. 
 



Atès la voluntat del Consell Comarcal del Pallars Jussà de formar part de 
l’Associació de Museus i equipaments patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran. 
  
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 114.3 d) i 133 a 136 del Text 
refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i resta de legislació 
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, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat del 14 
membres presents, dels 19 que el componen:  
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà a 
l’Associació de Museus i equipaments patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran. 
SEGON.- Aprovar els estatuts de l’Associació de Museus i equipaments 
patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran, que consten a l’expedient, de 
conformitat amb el procediment de constitució que estableixen els articles 
133 a 136 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, el text dels quals consta a 
l’expedient. 
TERCER.-  Facultar el president perquè subscrigui tots els documents que 
siguin necessaris per fer efectius els acords precedents. 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell manifesta que està d’acord amb 
l’adhesió a l’associació de museus si bé el seu grup està totalment 
desinformat sobre el projecte de museització del Centre de Visitants. No 
se’ls hi ha explicat en cap moment la filosofia d’aquesta. 
El Sr. Ubach li respon que a nivell genèric se n’ha parlat i que properament 
s’organitzaran visites pels consellers, prèvies a la inauguració de les 
intal·lacions. 
Aquest procediment també s’ha seguit en diferents equipaments de la 
ciutat de Tremp. 
El Sr. Borrell torna a reiterar que no se l’ha informat ni convidat mai com a 
conseller i com alcalde de Salàs de Pallars. Té a grans trets la informació 
que hi constarà del seu municipi però no se li ha dit individualment. 



Seguidament es produeix un ampli canbvi d’impressions entre tots els 
assistents. 
 
Tretzè.-  Aprovació de la moció de la Diputació de Lleida contra l’ús 
de la tècnica de fracturació hidràulica (fracking). Exp. 274/2013 
 
Vist l’acord del Ple de la Diputació de Lleida referent a la moció contra 
l’ús de la tècnica de fracturació hidràulica (fracking), que es transcriu a 
continuació: 
 
“MOCIÓ CONTRA L’ÚS LA TÈCNICA DE FRACTURACIÓ HIDRAULICA 
(FRACKING)  
 
En dates 27/09/2012 i 04/10/2012, es varen publicar sengles anuncis al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, respectivament, relatius a la 
sol·licitud dels permisos d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo. 
El primer dels quals afecta 89.683 ha. la majoria de les quals es troben a les comarques 
lleidatanes de l’Urgell, la Segarra, la Noguera i el Solsonès.  
 
Durant el termini obert per a presentar oposicions, per part d’aquells que es considerin 
perjudicats per la sol·licitud d’aquests permisos d’investigació d’hidrocarburs, formulats 
per l’empresa MONTERO ENERGY CORPORATION, S.L., diversos ajuntament 
lleidatans hi han presentat les al·legacions oportunes. 
 
Del que s’ha pogut saber, la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres 
casos, es pot presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la 
facturació hidràulica per a l’extracció de gas no convencional (fracking). 
 
Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la 
roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació mixta: 
primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en horitzontal (una 
distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua amb sorres i un 
seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui i el gas s’alliberi 
i ascendeixi a la superfície a través del pou. Part de la mescla injectada torna a la 
superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas. Tanmateix es fa 
necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per la superfície que 
ocupa el jaciment de gas no convencional. 
 
Les pretensions efectuades per aquesta empresa poden tenir una important afectació 
ambiental, d’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a: l’excessiva 



ocupació de terrenys, les emissions a l’atmosfera, la contaminació acústica, la 
contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, l’ús intensiu dels recursos hídrics, els 
impactes a la biodiversitat o el risc de fenòmens sísmics. 
 
Paral·lelament a aquesta situació d’intensa afectació medi ambiental, atenent a la nova 
implantació d’aquesta tècnica, la legislació existent no preveu ni regula específica i 
adequadament els aspectes concrets de la fracturació hidràulica. I si bé és cert que els 
projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en consideració la normativa de 
protecció mediambiental existent, aquesta està fraccionada i no contempla la totalitat de 
supòsits i qüestions que planteja aquesta tècnica. 
 
A això, s’hi afegeixen altres aspectes legislatius que s’han de tenir en compte, o acords 
com el comprès per la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 d’octubre de 
2012, en que va aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. 
Amb aquest Pla es proposa el disseny d’un nou model energètic equilibrat basat a 
garantir la qualitat del subministrament; establir un model competitiu econòmicament i 
amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les 
energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la 
utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i consum que sigui 
sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat civil en la construcció 
del nou model energètic del país: formació, informació, participació i inclusió dels 
sectors socials més desfavorits econòmicament. 
 
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu, 
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica mitjançant 
la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les reals i 
efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a principis rectors de 
l’activitat que els poders públics portin a terme. 
 
Pels motius anteriorment exposats,  
 
S’ACORDA 
 
Primer.- La Diputació de Lleida mostra el seu rebuig a la utilització de la tècnica de 
facturació hidràulica (fracking), per a la investigació i extracció d’hidrocarburs, en 
territori català.   
Segon.- La Diputació de Lleida insta al govern de la Generalitat de Catalunya, que 
denegui l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o concessió per a l’exploració, 
investigació i explotació dels jaciments subterranis d’hidrocarburs en municipis 
lleidatans, si utilitzen la tècnica de la fracturació hidràulica per a la seva extracció. 



Tercer.- De conformitat amb l’apartat anterior, es deneguin els permisos d’investigació 
d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, quina sol·licitud ha formulat l’empresa 
Montero EnergyCorporations, SL. 
Quart.- La Diputació de Lleida donarà suport a les comarques i municipis lleidatans 
que impulsin accions per a oposar-se a la utilització de la tècnica del fracking en el seu 
territori.  
Cinquè.- La Diputació de Lleida insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, a que 
constitueixi un grup d’experts amb l’encàrrec d’elaborar un informe, en base a la 
literatura científica i a les decisions preses en altres països de referència, en que 
s’avaluïn tots els riscos ambientals lligats a les tècniques de fracturació hidràulica o 
d’altres similars destinades a l’explotació de gasos no convencionals, avaluant també la 
seva viabilitat econòmica i els seus costos respecte l’ús de tecnologies renovables.  
Sisè Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa i 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als consells comarcals i ajuntaments 
de les comarques de Lleida.” 
 
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 de la Diputació de Lleida, contra l’ús de 
la tècnica de fracturació hidràulica (fracking), que consta a la part 
expositiva. 
Segon.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida per fer els tràmits 
corresponents. 
Tercer.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Catorzè.- Aprovació de la moció de suport a l’AMPA CEIP Els Agols 
perquè es construeixi una rotonda d’accés al poble de Montferrer. 
Exp. 273/2013 
 
Vist l’acord del Ple de l’ajuntament de Montferrer-Castellbó referent a 
l’aprovació d’una moció de suport a l’AMPA CEIP Els Agols de 
Montferrer i Castellbó, per construir una rotonda d’accés al poble de 
Montferrer des de la N-260, que es transcriu a continuació: 



 
“4.- APROVAR UNA MOCIÓ DE SUPORT A LA REIVINDICACIÓ DE 
L’AMPA DE L’ESCOLA ELS AGOLS DE MONTFERRER I CASTELLBÓ 
 
Atesa la instància presentada per l’Ampa del CEIP Els Agols,  en la qual es sol·licita el 
suport i recolzament a les accions iniciades des de l’AMPA de l’escola Zer Els Agols i 
recolzades per nombrosos veïns del municipi. Darrerament, les accions dutes a terme  
han estat la recollida de signatures a favor de la construcció d’una rotonda com a mitjà 
per dinamitzar el trànsit a la N-260, el tall de la carretera autoritzat els diumenges durant 
15 minuts i la reivindicació en mitjans públics de comunicació. 
 
Atès que es tracta d’unes actuacions molt urgents, amb un nivell de perillositat elevat, 
sobretot per l’afluència de trànsit  i degut a la poca visibilitat i dificultats dels accessos 
de vehicles  entre el poblede Montferrer i la resta de pobles del munipicides de la N-
260. 
 
Atès que es tracta d’una petició manifestada de forma reiterada i des de fa més de vint 
anys per part dels veïns del municipi i de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò al 
Ministeri de Foment del Govern de l’Estat, òrgan competent en les esmentades obres de 
millora.  
 
Atès que amb l’objectiu de sumar esforços a la petició, s’ha obtingut el suport en la 
moció presentada per altres administracions locals de la comarca., augmentant les 
possibilitats d’aconseguir que es facin aquestes obres. 
 
Atès que caldria donar suport i continuïtat a les reivindicacions dels ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Atès que el context de crisi no pot ajornar aquestes actuacions que evitin accidents i 
víctimes com els que hem patit durant anys. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer./ Mostrar el suport del consistori de Montferrer i Castellbò a la reivindicació de 
l’AMPA de l’escola Els Agols de Montferrer i Castellbò. 
Segon./ Sol·licitar novament al Ministeri de Foment la construcció de les rotondes 
d’accés als pobles de Montferrer a la carretera N-260. 
Tercer./ Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials a Lleida 
de Territori i Sostenibilitat i d’Educació, a la resta d’ajuntaments i Consells Comarcals 
de la província, a l’AMPA de l’escola el Agols.    
 



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 de l’AMPA CEIP Els Agols de 
Montferrer i Castellbó, per construir una rotonda d’accés al poble de 
Montferrer des de la N-260, que consta a la part expositiva. 
Segon.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Montferrer-Castellbó per 
fer els tràmits corresponents. 
Tercer.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 

 
Quinzè.- Informes, precs i preguntes. 
 
En aquest punt s’absenta el Sr. Bellera. 
 
Informes 
 
El Sr. Ubach informa de la trobada a Balaguer referent a la destinació 
turística i reserva “Starlight” avalada per la UNESCO, que afecta a 6 
municipis del Pallars Jussà i 18 de la Noguera. Creu que és una oportunitat 
de promoció pels municipis alhora que també una gran responsabilitat amb 
les polítiques medioambientals, per mantenir el cel net de contaminació. 
 
En un termini de 4 anys es farà una revisió del compliment dels requisits i 
es podran augmentar els municipis. Fa palés que properament es convidarà 
al Sr. Xavier Palau membre de la Fundació Joan Oró, qui parlarà entre 
d’altres coses d’aquesta denominació. 
 
El Sr. Ardanuy informa sobre l’edició d’un llibre de l’editorial Cosetania, 
amb 17 rutes de bicicleta a la comarca. El Consell ha contribuït a les 
despeses d’edició comprant 50 exemplars. 
 



El Sr. Ubach informa sobre l’activitat de l’Aula d’extensió universitària de 
Tremp (AUT) el dia 26 de juny a les 18.00 hores, consistent en una 
conferència del Sr. Xavier Palau sobre astronomia i un viatge al Centre 
d’observació de l’univers (COU) d’Ager. Fa palès que des del Consell s’ha 
parlat amb el gerent del COU i s’ha aconseguit un preu raonable i convida 
als consellers si hi volen anar. 
 
Precs i preguntes 
 
El Sr. Borrell exposa que ha vist a les actes de la Junta de Govern 
l’aprovació de l’aportació dels municipis als serveis socials. Manifesta que 
el Sr. Bellera es va comprometre a consultar aquest finançament amb els 
alcaldes, cosa que no s’ha fet. 
 
El Sr. Ubach es compromet a consultar amb el Sr. Bellera sobre aquest 
assumpte. 
 
El Sr. Borrell sol·licita un Pla de gestió del Centre de visitants. 
 
El Sr. Ardanuy li respon que la contractació d’un Pla de gestió té un cost 
elevat i l’equip de govern va optar per fer una estimació de costos i 
previsió de funcionament. Que el cost més important és el del personal que 
serà el propi del Consell Comarcal i que s’està acabant de comptar les 
despeses de manteniment d’aquest equipament que en gran part ja eren 
existents. S’ha intentat contractar els menys estudis possibles per evitar 
augmentar les depeses del centre. 
 
El Sr. Colomina pregunta quan s’obrirà al Centre de visitants, l’oficina de 
Benestar Social. 
 
El Sr. Ubach li respòn que quan s’obri el Centre es contactarà amb el 
Departament de Benestar Social i Família per regular i fer el trasllat de 
l’oficina d’atenció ciutadana. 
 
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, 
 
 


