ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2014
ACTA NÚM.: 9/2014
DATA: 3 de novembre de 2014
SESSIÓ: Extraordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.37 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen,
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
CONSELLERS
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SRA. NEUS BURGUÉS COMA
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. JORDI COLOM PERNA
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JOAN ELIES CLARET
SR. DAVID FUENTES CAELLES
SR. JOSEP MA. PONT BONET
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JULIÀ SALA MONSÓ
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHE ALDOSA
ABSENTS:
SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. JAUME MONTANUY BARÓ

Excusen la seva assistència:
SR. ÀLEX GARCIA BALUST
SR. JOAN JORDANA BONETA
GERENT: SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
Quòrum
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 14 consellers, la
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum.
Pel 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 6
d’octubre de 2014. Exp. 301/2014.
Vista l’acta del Ple de la sessió ordinària de 6 d’octubre de 2014, que consta
a l’expedient i 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 15 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària de 6 d’octubre de
2014.
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió
ordinària de 19 d’agost de 2014. Exp.274/2014.
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 19 d’agost de
2014.

Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 15 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acta de la Junta de Govern de la
sessió ordinària de 19 d’agost de 2014.
Tercer.- Modificació del règim de sessions del Ple i de les Àrees
generals informatives. Exp. 298/03
Vista l’acta del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà de data 1 d’agost
de 2011, que en el punt 1r aprova el règim de sessions del Ple, que es
reunirà amb caràcter ordinari cada 2 mesos, el primer dilluns hàbil de cada
mes parell a les 20.00 hores.
Vistos els articles 7 i 27 del Reglament orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, atès que l’article 7
en el darrer paràgraf regula la reunió de les sessions ordinàries del Ple i
l’article 27 en el primer paràgraf regula que les àrees generals informatives
es reuniran amb caràcter ordinari el dilluns anterior al Ple ordinari a les
20.00 hores.
Atès que es considera més operatiu tenir dues dates per la celebració de les
sessions ordinàries del Ple i en conseqüència de les àrees generals
informatives. Es proposa que el Ple es reunirà amb caràcter ordinari cada 2
mesos, el primer dilluns o el primer dimarts hàbil de cada mes parell a les
20.00 hores. I en conseqüència que les àrees generals informatives es
reuniran amb caràcter ordinari el dilluns o el dimarts anterior a cada Ple
ordinari a les 20.00 hores.
Atès que aquests canvis suposaran la 11a modificació del Reglament orgànic
i de funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars
Jussà.
Vist l’article 8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada pel DL 2/2003, de 28 d’abril. l'article 14 del Text refós
de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, aprovada pel DL 4/2003,
de 4 de novembre, i resta de legislació de règim local concordant.

El Ple del Consell acorda, per unanimitat de 15 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar la modificació del règim de sessions del Ple del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, que es reunirà amb caràcter ordinari cada dos
mesos, el primer dilluns o el primer dimarts hàbil de cada mes parell a les
20.00 hores, i amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que
preveu la legislació vigent.
SEGON.- Aprovar la modificació del règim de sessions de les àrees generals
informatives del Consell Comarcal del Pallars Jussà que es reuniran amb
caràcter ordinari el dilluns o dimarts anterior a cada Ple ordinari a les 20.00
hores.
TERCER.- Aprovar inicialment la 11a modificació del Reglament orgànic i de
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà i
modificar en aquest sentit el darrer paràgraf de l’article 7 i el 1r paràgraf de
l’article 27 del Reglament orgànic i de funcionament de òrgans de govern
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que quedaran redactats segons es
descriu a continuació:
Article 7.- darrer paràgraf: El Ple es reunirà amb caràcter ordinari cada dos mesos,
el primer dilluns o dimarts hàbils de cada mes parell a les 20 hores i amb caràcter
extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la legislació vigent
Article 27.- primer paràgraf: Aquestes Àrees es reuniran, amb caràcter ordinari, el
dilluns o el dimarts anteriors a cada Ple ordinari a les 20 h i amb caràcter
extraordinari sempre que el President del Consell Comarcal, per pròpia iniciativa o a
requeriment dels consellers d’un nombre de vots no inferior a ¼ , així ho acordi.

QUART.- Exposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies per
tal que es puguin presentar allegacions i/o reclamacions, al Butlletí oficial
de la província i a la Seu electrònica de la Corporació. Si no se’n presenta
cap, la 11a. modificació del Reglament orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de prendre un nou acord.
CINQUÈ.- Facultar el President per donar compliment al present acord.
Intervencions: El sr. Ubach informa que l’adopció d’aquest acord permetrà
tenir un marge d’actuació més ampli en les convocatòries de les reunions
ordinàries del Ple i de les àrees generals informatives.
Quart.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de la taxa per a la recollida i tractament de residus
sòlids urbans per l’exercici 2015. Exp. 337/2014
Atès que és necessària l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal
núm. 1 reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans (Taxa pel
servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació
de residus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i

recollida selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica.
Exercici 2015 i següents).
Atès que es tracta d’una proposta de continuïtat de la gran majoria de les
taxes, entre elles la dels habitatges i activitats que han mantingut el mateix
import des de fa 5 anys, una modificació puntual de la taxa 13, la
incorporació de la taxa 31 i l’augment la taxa 22, 23 i 24 de tractament de
deixalles a l’abocador, per tal d’augmentar la compensació al municipi de
Tremp, on s’ubica l’abocador.
Atès que l'ordenança va ésser aprovada pel Ple del dia 24 d'octubre de
1989, i modificada en acords posteriors i publicada íntegrament en el BOP,
de 31 de desembre de 1998.
Vist el text de la darrera modificació de l'ordenança fiscal esmentada, que
consta a l’expedient.
Vist l'estudi econòmic corresponent a les despeses del servei de recollida i
tractament de residus sòlids urbans de l'any 2015.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció.
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; l’article 47 i 49 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l'article 114.3 (j) del DL
2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 8/87, municipal i de
règim local de Catalunya; i els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
resta de legislació de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
8 membres del grup comarcal de CiU i dels 2 membres del grup comarcal
d’ERC i amb l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans (Taxa pel servei
de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de
residus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida
selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica. Exercici 2015 i
següents), tal com consta a l’expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord al tauler d’edictes i a la Seu
electrònica del Consell Comarcal del Pallars Jussà durant trenta dies
comptats des del següent al de la publicació del corresponent anunci al BOP
i també en un diari de gran difusió de la província. En aquest termini, els

interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense que se n’hagi
produït cap, restarà definitivament aprovat l’acord adoptat.
TERCER.- En cas de no produir-se reclamacions, es publicarà al BOP i en un
diari de gran difusió de la província, l’acord elevat a definitiu.
Intervencions: El sr. Ubach detalla les modificacions proposades i informa
que permetran augmentar l’import de la compensació que es paga a
l’ajuntament de Tremp, municipi on està ubicat l’abocador comarcal. Fa
palés que el preu de la taxa pels particulars està congelada des de fa 5 anys
i any rere any s’ha millorat la qualitat del servei sense augmentar aquest
preu.
Puntualitza que aquesta tardor han finalitzat les obres d’ampliació de
l’abocador i que amb aquesta actuació i altres complementaries es reduiran
els volàtils (paper i plàstics que el vent transporta fora del vas de
l’abocador) i les olors als nuclis de Fígols, Eroles i Puigvert.
També fa referència a la millora del servei a la deixalleria on s’ha installat
una premsa compactadora de paper i envasos procedents de la recollida
selectiva amb l’objectiu de minimitzar els costos de transport i evitar el
dipòsit de materials a la deixalleria i eliminar olors, etc.
En un altre ordre de coses, informa que el cànon de residus establert per
l’Agència de Residus de Catalunya, pel que fa al Pallars Jussà, ha augmentat
aproximadament en 14.000,00 €, quantitat que assumeix totalment el
Consell Comarcal, sense repercutir-la als usuaris del servei.
Intervé el sr. Borrell i assenyala que li sembla molt positiu que no s’hagi
augmentat l’import de la taxa. Es pregunta que si aquest preu està congelat
des de fa 5 anys potser abans era excessivament car. Pregunta si s’ha
redactat l’estudi econòmic als centres de cost. La sra. Ruché li respon que
si. També pregunta si quants tècnics hi consten dins l’import de despesa
que s’imputa en l’estudi econòmic al personal de serveis i gestió i quina
dedicació tenen. La sra. Ruché li respon que 3 amb dedicació plena: el
coordinador del servei, l’administrativa que fa el control del padró i la
cobrança i una sobrestant.
El sr. Borrell fa palés que aquest personal també fa altres tasques per la
qual cosa no s’hauria d’imputar la dedicació completa. Detalla que en altres
exercicis aquest import era de menor quantia.

El sr. Ubach li respon que durant l’exercici 2014, amb la collaboració de tots
els ajuntaments s’han fet 700 altes noves al padró i això ha comportat un
increment considerable de tasques del personal i dels ingressos.
El sr. Bellera li respon que el fet que fins a l’any 2013 la gestió de l’abocador
fós competència de l’empresa Pallars Jussà Neteja i Serveis, SA,
comportava un encariment dels costos de gestió de l’abocador i una
reducció dels costos de personal propi del Consell.
El sr. Aranda apunta que actualment ha augmentat molt la recollida
selectiva, la qual cosa implica un augment de la dedicació del personal.
El sr. Borrell apunta que felicita a l’equip de govern per aquesta revisió del
padró que ha comportat 700 altes noves i pel control de gestió.
En un altre ordre de coses pregunta l’augment de les despeses que consten
a l’estudi econòmic sobre la retirada i el tractament dels lixiviats. Import
que ha augmentat en relació als exercicis anteriors.
El sr. Ubach li respon que actualment s’intenta tenir sempre la bassa buida
per no ocasionar problemes mediambientals en cas de pluges i això
comporta un seguit de despeses.
El sr. Borrell fa referència també als imports que consten a l’estudi
econòmic sobre el manteniment de l’abocador i les millores addicionals.
El sr. Ubach li contesta que dins d’aquest manteniment també hi es
comptabilitzada la deixalleria i la sra. Ruché li respon que les millores
addicionals són actuacions necessàries a executar després de l’ampliació de
l’abocador.
El sr. Borrell apunta que si són inversions no s’han d’imputar a la taxa. Així
mateix, pregunta si s’ha imputat a la taxa la despesa que ha comportat la
liquidació de l’empresa Pallars Jussà Neteja i Serveis, SA, empresa que va
gestionar l’abocador fins a l’any 2012.
El sr. Bellera li respon que l’empresa encara està en liquidació i no s’ha
imputat res.
El sr. Borrell fa palés que la campanya de sensibilització no està
contemplada en l’estudi econòmic.
El sr. Ubach i sra. Ruché li responen que s’han fet diferents campanyes unes
per administració directa i utilitzant els mitjans del consell i altres mitjançant
subvencions.

Per aquestes dues raons els costos d’aquets campanyes no s’ha imputat a la
taxa.
Pel que fa a la clàusula del vas A de l’abocador el sr. Borrell pregunta si no
està prevista una provisió de fons.
La sra. Ruché li respon que a l’exercici 2012 es va afectar el romanent de
tresoreria amb l’import d’aquesta provisió, romanent que continua afectat.
El sr. Colomina pregunta si no és millor fer-ho cada any.
La sra. Ruché li respon que les amortitzacions es fan any rere any i ara
s’hauria de fer una valoració de la totalitat de l’abocador i fer aquesta
provisió de fons en base a aquesta valoració.
El sr. Colomina apunta que aquesta provisió és de molt interès pel municipi
de Tremp, terme municipal on està situat l’abocador.
Finalitza la sessió preguntant el sr. Borrell si les amortitzacions que no
reflecteix l’estudi ja esta saldades.
La sra. Ruché li respon afirmativament.
Finalitza la sessió assenyalant el sr. Ubach que en data 28 d’octubre de
2014 es va publicar al DOGC l’ordre EMO/318/2014 que modifica les bases
reguladores de les subvencions del programa de treball i formació (plans
d’ocupació) en el sentit d’ampliar els terminis d’execució de les accions: les
accions d’experiència laboral i formació fins el dia 27 de maig de 2015 i les
accions de coordinació i prospecció fins el dia 11 de juliol de 2015.
També estableix que els contractes de treball corresponents a les accions
d’experiència laboral s’hauran d’iniciar com a màxim el 28 de novembre de
l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar com a màxim el 27 de maig de
l’any següent.
En un altre ordre de coses, el sr. Ubach comunica que el dia 10 d’octubre es
va rebre el conveni signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i
aquest Consell Comarcal per l’actuació de manteniment i conservació de la
xarxa veïnal i rural de camins al Pallars Jussà 2014, que suposa una
subvenció de 130.000,00 €. El dia 27 del mateix mes ja han començat les
obres contractades a l’empresa Miquel Rius, SA, per tal de poder-les
finalitzar abans que el fred ho dificulti i dels primers freds, petició que va
manifestar el sr. Colom en el darrer Ple. La justificació de l’execució

d’aquests obres era en un principi el dia 10 de desembre de 2014, no
obstant, el departament autoritzarà una pròrroga d’aquest termini a
sollicitud del Consell Comarcal si no s’han pogut executar abans d’aquesta
data.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els
assistents.
Finalitza la sessió assenyalant el sr. Colom que a la web del Consell
Comarcal encara hi figura el nom del conseller que l’ha substituït i demana
el canvi de nom.
El sr. Ubach li demana disculpes i assegura que a partir de demà es canviarà
el nom.
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,

