ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 5 D’AGOST DE 2013
ACTA NÚM.: 6/2013
DATA: 5 d’agost 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
SRA. M. ROSA AMORÓS CAPDEVILA
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SRA. NEUS BURGUÉS COMA
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOAN ELIES CLARET
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOSEP MA. PONT BONET
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JULIÀ SALA MONSÓ
SR. RAMON SALSE FÉRRIZ
GERENT

SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JOAN JORDANA BONETA
ABSENTS:
SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. JAUME MONTANUY BARÓ
Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
De conformitat amb la competència que li atorga l’article 91.3 del Real
Decret 2568/1986, de 28 de novembre que aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídics dels ens locals, el Sr. Joan
Ubach altera l’ordre dels temes de la sessió i per unanimitat de tots els
consellers presents s’acorda tractar el 3r punt després del vuité punt.
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 17
de juny de 2013. Exp. 258/2013.
Vista l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària de 17 de juny 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 l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió extraordinària de
17 de juny de 2013, que s’ha tramés a tots els consellers amb la
convocatòria de la sessió.
INTERVENCIONS: En relació a l’acord cinquè de l’acta el Sr. Borrell
sol·licita que en l’apartat d’intervencions on diu “El Sr. Borrell manifesta
que entèn que no acceptin deixar aquest assumpte sobre la taula .....” hauria
de dir “El Sr. Borrell preveu que no s’acceptarà deixar aquest assumpte
sobre la taula .....” i on diu “creu que l’aportació econòmica del Consell
Comarcal no és rellevant i que qualsevol altra aportació als centres
culturals de la comarca la supera” hauria de dir “creu que l’aportació
econòmica del Consell Comarcal no és rellevant i que qualsevol altra
aportació a centres culturals, Museu d’Isona i Museu dels Raiers, la
supera”.
Aquestes dues rectificacions són aprovades per unanimitat.
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de les sessions:
extraordinària de 3 de juny de 2013. Exp. 259/2013 i extraordinària de
19 de juny de 2013. Exp. 312/2013.
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 3 de
juny de 2013 i de la sessió extraordinària de 17 de juny 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 extraordinària de 3 de juny de 2013 i de la sessió extraordinària
de 19 de juny de 2013.
Quart.- Aprovació de la tramitació de la declaració de bé cultural
d’interès local del “Campament de la Central hidroelèctrica de
Capdella”. Exp. 456/09.

El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, reunit el dia 6 d’agost de
2009, va sol·licitar al Consell Comarcal del Pallars Jussà, la declaració de
bé cultural d’interès local del conjunt de cases de fusta de la Central de
Capdella denominat “Campament de la central hidroelèctrica de Capdella”.
La Junta de Govern del Consell, el dia 14 de desembre de 2009 va aprovar
aquesta declaració, previ informe favorable del tècnic del Consell.
Posteriorment l’empresa Endesa Generación, SLU, propietària del bé
esmentat, va presentar recurs contenciós administratiu contra l’acord de
l’ajuntament de la Torre de Capdella. Recurs que va ser desestimat per
sentència de 29 d’octubre de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de
Lleida.
Comunicada la sentència a l’ajuntament de la Torre de Capdella, en data
14 de febrer de 2013, aquest demana al Consell Comarcal continuar la
declaració del BCIL. El Ple del Consell Comarcal del dia 11 de març de
2013, seguint el procés establert, convalida l’acord de la Junta de Govern
del dia 14 de desembre de 2009.
L’empresa Endesa Distribución Eléctrica S.L.U i Endesa Generación
S.A.U, en data 29 de maig de 2013, han interposat un recurs contenciós
administratiu contra aquesta declaració.
Vistos els articles 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català (DOGC 1807, d’11 d’octubre de 1993) i 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.- Continuar l’expedient de la declaració de bé cultural d’interès
local del conjunt de cases de fusta de la Central de Capdella denominat
“Campament de la central hidroelèctrica de Capdella”, instada per
l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

SEGON.- Que les despeses ocasionades per la tramitació de la defensa del
recurs contenciós administratiu interposat per l’empresa Endesa
Distribución Eléctrica S.L.U i Endesa Generación S.A.U seran a càrrec de
l’ajuntament de la Torre de Capdella.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’ajuntament de la Torre de
Capdella i a Endesa Distribución Eléctrica S.L.U i Endesa Generación
S.A.U
QUART.- Facultar el President per donar compliment al present acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
Cinquè.- Aprovació del Manifest en defensa de l’esport amateur
català. Exp. 324/2013.
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van
adreçades no només a l’esport professional sinò que s’estenen a l’esport de
base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el
següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base,
infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu.
Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, a
l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a
la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és
transcendental per a la supervivència de l’esport no profesisional, en la
mesura que la seva dedicació és en gran part altruïsta i desinteressada. A
canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament
les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que
els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les
entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis
es veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca
moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per

l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones,
moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan
derivant actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la
mahoria d’aquestes entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual
cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions
extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concetament, en l’esport de
base i en els nostres joves.
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.- Sol·licitar als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que:
1. Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions
inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit
de l’esport no professional.
2. Instin a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una
interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat
social.
3. Instin al Congrès de Diputats a adoptar els canvis legislatius
necessaris a fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la
Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i que porti a una
reducció del percentatge de cotització de l’esport amateur.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la presidenta i grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
El Sr. Colomina mostra la seva conformitat amb l’adopció de l’acord.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.

Sisè.- Aprovació de l’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir. Exp.
325/2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la
participació de la societat catalana en el procés cap a la celebració d’una
consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent,
presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una
quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions
municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i
sindicals.
L’Associació de Municipis per la Independència va ser membre constituent
del Pacte com a mostra inequívoca i clara del nostre compromís en aquest
procés. Ara volen demanar a tots els ens adherits que formalitzin també, de
forma individual, la seva adhesió amb l’objectiu de sumar-s’hi per tal de
facilitar el debat democràtic que comporta el dret a decidir, més enllà de la
posició que finalment es defensi.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el
compromís i la corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin
seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia
que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà
legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol
poble recollida a tots els tractats internacionals i a la legislació catalana i
espanyola.
El poble de Catalunya ha manifestat recentment i de forma multitudinària
en diferents manifestacions i actes, de forma democràtica, la voluntat
d’autogovernar-se per expressar lliurement la cultura, llengua i identitat,
amenaçades per un govern espanyol que les vol fer retrocedir. El nostre
país, com qualsevol d’altre, té reconegut el dret a decidir el seu futur de
forma lliure. La sobirania del poble no té barreres i mereix l’empara i el
reconeixement de totes les institucions que ho han de fer possible.

El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a
la pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de
Catalunya ha de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la
voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
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.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a
través de la Plataforma www.dretadecidir.cat.
SEGON.- Promoure a la comarca que entitats, associacions i agents
econòmics es sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret
a decidir.
TERCER.- Trametre aquest acord al govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach fa palès el contingut de l’acord.
La Sra. Amorós opina que seria interessant fer-ho extensiu a les entitats i
associacions de la comarca.
El Sr. Rosell vol fer constar que va presentar aquesta adhesió a
l’ajuntament de Talarn i es va desestimar incloure-la a l’ordre del dia del
Ple.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els
assistents.
Setè.- Aprovació de la moció en defensa del transport i del menjador
escolar gratuïts a tots els pobles agregats.
La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació, estableix en el seu
article 81, que correspon a les administracions educatives garantir a tot
l’alumnat, durant l’etapa d’educació primària, un lloc escolar gratuït en el
seu propi municipi o zona d’escolarització establerta. En aquest sentit en

l’apartat 2 de l’article 82 Igualtat d’oportunitats en el món rural, diu: en
l’educació bàsica, en les zones rurals en què es consideri aconsellable, es
pot escolaritzar els nens en un municipi pròxim al de la seva residència per
garantir la qualitat de l’ensenyament. En aquest cas les administracions
educatives han de prestar gratuïtament els serveis escolars de transport i, si
s’escau, menjador i internat.
El Decret 160/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics de titularitat del departament
d’Ensenyament, en el seu Article 2 estableix que el Departament
d’ensenyament garantirà la prestació del servei escolar de menjador a
l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres
docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat estar obligat a
desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència.
Històricament el Govern de la Generalitat ha assumit el cost del transport i
menjador de tots aquells alumnes d’ensenyaments obligatoris que a la
comarca es veuen obligats a desplaçar-se del seu poble de residència
encara que el desplaçament fós a un poble del mateix municipi.
Darrerament, la Generalitat, per qüestions pressupostàries aplica una
interpretació literal de la normativa per no cobrir el cost del servei de
menjador i transport als alumnes que van a centres educatius ubicats en
poblacions del mateix municipi tot i que en cap cas tenen transport públic
adequat ni continuïtat de trama urbana que garanteixi l’accés al centre
educatiu.
Aquesta decisió genera un greuge comparatiu, no respecta l’esperit de la
normativa d’assegurar la gratuïtat de l’educació en l’etapa obligatòria i va
en contra del dret històric adquirit per aquells pobles que varen veure com
es tancaven les seves escoles.
Som una comarca singular amb 14 municipis i prop de 150 pobles, 14.500
habitants, un 65% dels quals concentrats entre Tremp i Pobla, un 25% en
altres 25 pobles de més de 50 habitants, i un 10% dispersos en el centenar
de nuclis de població restants.

Aquesta realitat es visualitza en exemples com Puigcercós que a una banda
de carretera és municipi de Tremp i l’altra de Talarn, o poblacions d’un
mateix municipi que el centre escolar, com Santa Engràcia a 16,3 Kms de
Tremp, Aguiró a 10,7 kms de la Plana o Covet a 10,8 kms d’Isona, i que
fan evident que la distància és el factor a tenir en compte i no el de
pertanyer a tal o qual municipi.
Reconeixen aquesta realitat la Diputació de Lleida va habilitar una partida
l’any 2012 per cobrir una part del cost del transport escolar a les
comarques, que en el nostre cas va ser de 17.500 euros.
Per l’exposat i veient als acords de la Diputació de Lleida, de la Junta de
Govern del Consell de 3/06 i 16/07 de 2013, els acords del Ple dels
ajuntaments de Tremp, la Torre de Capdella i l’EMD de Vilamitjana, que
volen mantenir l’equilibri territorial i l’escolarització en igualtat de
condicions dels alumnes que viuen en pobles agregats a la comarca.
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 que el cost del transport i menjador dels tots els
escolars d’ensenyaments obligatoris que hagin de desplaçar-se fora del seu
nucli de residència ha de ser assumit, com fins ara, pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.
Segon.- Instar al govern de l’Estat i als grups parlamentaris de les Corts
espanyoles a modificar l’article 82.2 de la Llei 2/2006 Orgànica
d’Educació de 3 de maig, per tal que es garanteixi la gratuïtat de transport i
menjador sempre que l’escolarització tingui lloc en un nucli de població
diferent al de residència i seguint un criteri de distància.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Decret 160/1996
de 14 de maig, substituint en el seu article 2 el concepte “quan l’alumnat

està obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi” per “quan
l’alumnat està obligat a desplaçar-se fora de la seva localitat de
residència”.
Quart.- Fer arribar aquests acords a la Diputació, als ens locals de la
comarca, al president de la Generalitat i als grups del Parlament de
Catalunya, al president del govern de l’Estat i als grups parlamentaris de
les Corts espanyoles.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord.
Informa que el consell comarcal continuarà assumint el cost del transport
escolar de l’ensenyament no obligatori, però no pot assumir el cost dels
menjadors escolars per la qual cosa continuarà insistint al departament
d’ensenyament la gratuïtat d’aquests menjadors.
El Sr. Ardanuy detalla que al Pallars Jussà hi ha 98 alumnes de nuclis que
que pertanyen al mateix municipi on hi ha l’escola i que es veuran afectats
per aquesta nova mesura.
Explica que s’ha adreçat un escrit a totes aquestes família explicant la
problemàtica i oferint la possibilitat de sol·licitar ajuts.
Vuitè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que l’empresa ADINAR SCP ha sol·licitat al Consell Comarcal del
Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per
respondre del compliment de les contractacions que es descriuen a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’INS La Pobla de Segur del curs escolar
2012-2013.
Import: 1.022,17 €
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur
del curs escolar 2012-2013.
Import: 2.877,40 €

Atès que l’empresa PUA GINESTA, SL ha sol·licitat al Consell Comarcal
del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per
respondre del compliment de la contractació que es descriu a continuació i
per l’import que s’indica:
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’INS Tremp del curs escolar 20122013.

Import: 2.949,70 €

Atès que l’empresa Frco Vela, SL ha sol·licitat al Consell Comarcal del
Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per
respondre del compliment de la contractació que es descriu a continuació i
per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII, camí
d’accés a Tercui”.
Import: 5.176,34 €

Vistos els informes tècnics, que consta a l’expedient, on es fa constar que
es pot retornar les fiances.
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.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa
ADINAR, SCP per respondre del compliment de les contractacions que es
descriuen a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’INS La Pobla de Segur del curs escolar
2012-2013.
Import: 1.022,17 €
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur
del curs escolar 2012-2013.
Import: 2.877,40 €

SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa PUA
GINESTA, SL per respondre del compliment de la contractació que es
descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’INS Tremp del curs escolar 20122013.
Import: 2.949,70 €

TERCER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Frco.
Vela, SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:

Títol de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII, camí
d’accés a Tercui”.
Import: 5.176,34 €

QUART.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per
a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Acceptació de la renúncia dels consellers Sra. M. Rosa
Amorós i Sr. Ramon Salse. Exp. 258/2011.
Vist l’escrit de la Sra. M. Rosa Amorós Capdevila amb núm. de registre
d’entrada 1260 del dia 1 de juliol de 2013, en el qual manifesta la seva
renúncia com a consellera comarcal del grup d’Esquerra Repúblicana de
Catalunya.
Vist l’escrit del Sr. Ramon Salse Férriz amb núm. de registre d’entrada
1475 del dia 25 de juliol de 2013, en el qual manifesta la seva renúncia
com a conseller comarcal del grup de Convergència i Unió.
Vist l’article 182.2 de la Llei Orgànica del règim electoral general.
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.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de conseller/a
comarcal de la Sra. M. Rosa Amorós Capdevila i del Sr. Ramon Salse
Férriz.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, per què
procedeixi al nomenament dels consellers comarcals suplents.
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach agraeix la tasca desenvolupada pels
dos consellers comarcals que cessen i els convida a que puguin continuar
treballant per la comarca.
La Sra. Amorós fa palés que sempre s’ha sentit molt ben rebuda i que
continuarà col·laboran amb el Consell Comarcal. El primer dilluns de cada

més atendrà a la seu del Consell les demandes de la ciutadania, etc.
Agraeix a tots els grups aquesta favorable actitud vers la seva persona i la
seva tasca.
Anuncia que no és un final sinò una continuació com a Diputada al
Parlament de Catalunya, on treballarà pels Pallars i l’Alta Ribagorça.
El Sr. Salse dóna les gràcies al grup comarcal de CiU per haver-lo escollit i
fa palès que aquests 2 anys com a conseller comarcal han estat molt
gratificants.
El Sr. Castells agraeix als dos consellers la feina desenvolupada i
manifesta que li soben greu aquests desequilibris de partit que fan
interrompre la tasca a mitja legislatura.
Novè.- Informes. Exp. 328/2013
El Sr. Ubach informa sobre els següents assumptes:
Primer.- Epicentre. Centre de visitants
S’ha obert al públic el darrer cap de setmana de juliol. Ha estat un
equipament on el Consell Comarcal hi ha destinat molts esforços, que ara
s’ha de rendabilitzar en favor de la comarca. És una finestra al Pallars
Jussà.
Felicita el Sr. Ardanuy, el qual ha liderat als serveis tècnics que han fet
possible la posta a punt d’aquest equipament i manifesta que des de la
ciutadania li han arribat ja moltes opinions favorables.
El Sr. Ardanuy agraeix els comentaris del Sr. Ubach i informa que la
posada en marxa d’aquest equipament ha estat molt complexa i que hi
col·laboren un equip de tècnics que intentarà complir amb el següents
objectius:
1) Liderar la informació turística de la comarca, explicant els valors del
seu patrimoni cultural i natural i oferint una experiència atractiva
d’oci cultural.

2) Donar una imatge de qualitat de la comarca i buscar la generació
d’autoestima dels pallaresos.
3) Donar a coneixer el Pallars Jussà fora de la comarca mitjançant les
TIC (internet, etc.)
L’objectiu és atraure més visitants a partir d’aquest espai de visita
imprescindible per a qui vulgui conèixer el Pallars Jussà, saber quines són
les opcions per fer visites i activitats i gaudir dels productes locals i de
l’oferta turística.
El Sr. Comenge fa constar que es pretèn que el sector turístic utilitzi aquest
instrument i hi hagi una correcta vinculació entre el sector públic i el
privat.
El Sr. Ubach fa referència a un comentari desfavorable en una xarxa social
sobre la neteja de l’Epicentre a les 6 hores del matí. Vol fer constar que es
va fer el dia previ a l’obertura i que en altres institucions, la seva brigada
comença la jornada d’estiu a la mateixa hora i no per això hi ha d’haver
cap queixa. Tampoc en aquest cas, donat que es tracta d’una actuació prou
justificada.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.
Segon.- Consorci per a la Normalització Lingüística
El Sr. Ubach informa en resposta a la pregunta del Sr. Borrell de l’acta del
dia 17 de juny que el deute del Consell amb el Consorci fins l’anualitat
2012 era de 28.240,08 €. Que el cost total pel 2013 és de 13.600,00 €
segons l’escrit del Consorci. D’aquesta quantitat el Consorci estima les
despeses d’oficina en 5.000,00 €, per tant el Consell Comarcal hauria de
pagar la resta 8.600,00 €.
Tercer.En resposta al comentari del Sr. Borrell a l’acta del dia 17 de juny de 2013
sobre l’aportació dels municipis als serveis socials, en el sentit que el Sr.

Bellera es va comprometre a consultar aquest finançament amb els
alcaldes. El Sr. Bellera respon, assenyalant que va sortir del Ple anterior
abans de la seva finalització perquè havia d’assistir als actes de les festes
del seu municipi i que no s’ha informat al Consell d’Alcaldes perquè no se
n’ha convocat cap fins al moment.
No obstant, seguidament informa als consellers dels càlculs fets sobre
aquesta aportació, que són els següents:
Cost total de l’exercici 2012: 62.308,01 €
Anualitat 2011
Ajuntaments
Abella de la Conca

Anualitat 2012

Habitants Import a pagar Habitants

Import a pagar

181

937,88 €

174

768,20 €

186

963,78 €

173

763,78 €

420

2.176,29 €

433

1.911,67 €

302

1.564,85 €

306

1.350,97 €

1.100

5.699,80 €

1.083

4.781,38 €

183

948,24 €

183

807,93 €

3.246

16.819,60 €

3.156

13.933,54 €

353

1.829,12 €

368

1.624,70 €

127

658,07 €

129

569,53 €

138

715,07 €

141

622,51 €

Senterada

135

699,52 €

133

587,19 €

Talarn
La Torre de Capdella

523

2.710,00 €

564

2.490,02 €

769

3.984,68 €

755

3.333,28 €

6.711

34.773,98 €

6.515

28.763,31 €

14.374

74.480,88 €

14.113

62.308,01 €

Castell de Mur
Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà

Llimiana
La Pobla de Segur
Salàs de Pallars
Sarroca de Bellera
Sant Esteve de la Sarga

Tremp
TOTALS

Cost Total

Cost/hab.

Habitants 2011 14.374 hab

74.480,88 €

5,18 €

Habitants 2012 14.113 hab

62.308,01 €

4,41 €

16,34%menys

14,86% menys

12.172,87 €

0,77 €

Estalvi

Fa constar que l’aportació dels diferents ajuntaments serà menor que l’any
2011. També informa de la memòria de gestió tècnica dels serveis socials
RUDEL (registre unificat de dades dels ens locals). Així com explica els
següents indicadors claus, fent una comparativa als de referència de
Catalunya.
Indicadors clau

Resultat 2012

Referència
SSB Pallars Jussà Catalunya

Cobertura de la població per part dels serveis
socials bàsics
Cobertura de la població menor d'edat atesa pel
SAD
Percentatge de persones ateses pel SAD que
s'han prescrit en un PIA
Temps d'espera per al servei de SAD

11,93%

11,53%

2,01%

0,39%

48,68%
2 dies

26,90%
15,19 dies

Així mateix, fa referència a l’aplicatiu de gestió dels serveis socials
programa HESTIA. Ofereix a la resta de consellers la consulta d’aquest
document. Seguidament el Sr. Bellera fa referència al Pla pilot TAD-PIR
(teleassistència domiciliaria-persona d’intervenció ràpida).
També fa referència a que els fons dels contractes-programa del 2012 i
2013 que deu el departament de Benestar Social i Família, els ha avançat el
consell comarcal per satisfer les retribucions dels tècnics i resta de despesa.
Seguidament resumeix per municipis la casuística dels serveis de
teleassistència domiciliària, del SAD dependència i del SAD social. En
total s’han atès durant el 2012 a 1.685 persones i 1.101 famílies.

Finalitza la seva exposició assenyalant que totes aquestes dades de
l’exercici 2012 han estat validades pel departament i que informarà de les
mateixes en el proper Consell d’Alcaldes.
Desè.- Precs i preguntes. Exp. 329/2013
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
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,

