ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 D’ABRIL DE 2014
ACTA NÚM.: 2/2014
DATA: 7 D’ABRIL DE 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen,
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
CONSELLERS
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SRA. NEUS BURGUÉS COMA
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JOAN ELIES CLARET
SR. DAVID FUENTES CAELLES
SR. ÀLEX GARCIA BALUST
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOSEP MA. PONT BONET
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JULIÀ SALA MONSÓ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. JOAN JORDANA BONETA
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
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 29
de gener de 2014. Exp. 24/2014.
Vista l’acta de l’òrgan plenari de la sessió extraordinària de 29 de gener de
2014, 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 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’òrgan plenari de la sessió extraordinària de 29
de gener de 2014, que s’ha tramès a tots els consellers amb la convocatòria
de la sessió.
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de la sessió
ordinària de 17 de desembre de 2013. exp. 465/2013 i de la sessió
extraordinària d’11 de febrer de 2014. exp. 34/2014.
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 17 de
desembre de 2013 i de la sessió extraordinària d’11 de febrer 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 16 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 17 de desembre de 2013 i de la sessió extraordinària
d’11 de febrer de 2014.

Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 464/2013 i 35/2014.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 128/2013 al 168/2013 i de l’1/2014 al 7/2014 que consten a
l’expedient 464/2013 i 35/2014 i es donen íntegrament per reproduïts.
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en la
sessió ordinària de 17 de desembre de 2013 i a la sessió extraordinària d’11
de febrer 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.
A) El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 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: 138/2013 aprovant el text
del contracte de cessió en comodat del fons de la Societat Amics de la
Muntanya (SAM), entre el Departament de Cultura, el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i la SAM. 140/2013 aprovant el conveni de collaboració entre
el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Pallars Rural oberta al
poble (APROP). 146/2013 autoritzant a l’associació “Guaja aventuras”
l’excursió en vehicles pel dia 7 de desembre de 2013. 150/2013 aprovant
el conveni entre del Departament d’Empresa i Ocupació i el Consell
Comarcal per collaborar en la realització de diverses accions de foment de
l’ocupació i dels teixit empresarial del Pallars Jussà per l’exercici 2013.
152/2013 aprovant el conveni amb l’Institut d’El Pont de Suert per la
formació pràctica en centres de treball. 155/2013 aprovant una operació
de crèdit en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini amb Bankinter,
SA. 156/2013 aprovant una operació de crèdit, en la modalitat de pòlissa
de crèdit a curt termini amb Catalunya Banc, SA. 162/2013 aprovant una
operació de crèdit en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini amb
Banco de Sabadell, SA. 168/2013 aprovant el conveni transfronterer de
partenariat per la realització del projecte “RED PIRENAICA DE DETECCIÓN
DE RIESGOS HIDROLÓGICOS” (RisqHydro).
B) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels
19 que el componen:

SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 128/2013 aprovant la
certificació 2a de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit
controlat comarcal de Tremp” i la factura a favor de la UTE PALLARS, Àridos
Roma, SAU i Enric Mitjana Dalmau. 129/2013 aprovant la modificació del
contracte de treball de la Sra. R. Llovet. 130/2013 aprovant les
certificacions de l’obra MN-2011-705 i el pagament de la subvenció de la
Generalitat. 131/2013 aprovant la certificació de l’obra PG-MN-2011/737 i
el pagament de la subvenció de la Generalitat. 132/2013 aprovant les
certificacions de l’obra PG-DL-2011/708 i el pagament de la subvenció de la
Generalitat. 133/2013 aprovant la certificació de l’obra PG-DL-ET2010/683 i el pagament de la subvenció de la Genreralitat. 134/2013
aprovant l’atorgament de la 3a Beca de recerca del Pallars Jussà i el primer
pagament. 135/2013 aprovant la certificació 3a de l’obra “Projecte
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” i la factura
a favor de la UTE PALLARS, Àridos Roma, SAU i enric Mitjana
Dalmau.136/2013 aprovant el Pla de Treball a executar en el marc del
Programa integral de foment a l’emprenedoria. Línia A. Programa integral de
suport a les persones emprenedores. I sollicitud de subvenció al
Departament d’Empresa i Ocupació. 137/2013 aprovant la sollicitud del
servei de teleassistència a la Sra. L. Vidal. 139/2013 aprovant la
contractació del servei de menjador escolar de l’Escola d’Espluga de Serra.
141/2013 delegant la Secretaria de la reunió del Consell d’Alcaldes del
Pallars Jussà a la Sra. P. Tomàs. 142/2013 aprovant la sollicitud del servei
de teleassistència a la Sra. A. Roca. 143/2013 aprovant la sollicitud del
servei de teleassistència a la Sra. E. Batalla. 144/2013 aprovant la
sollicitud del servei de teleassistència a la Sra. M. Moya. 145/2013
aprovant l’inici de l’expedient de contractació de l’acció “Quartes jornades
sobre produccions agrícoles en el marc del procés de concentració
parcellaria i millora del regadiu a la Conca de Tremp” i l’adjudicació a
l’empresa CEDRICAT. 147/2013 aprovant la comunicació del contracte de
treball del Sr. Morales. 148/2013 aprovant la comunicació del contracte de
treball dels Srs. Salazar i Planiol. 149/2013 aprovant la contractació de la
Sra. Engo. 151/2013 aprovant l’inici de l’expedient de contractació de
l’acció “Activació de la Central múltiple de serveis de proximitat del Pallars
Jussà” i l’adjudicació a l’empresa ALTER CIVITES, SL. 153/2013 aprovant
la certificació 4a de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit
controlat comarcal de Tremp” i la fra. núm. 2013004. 154/2013 aprovant
la creacio del servei de distribució d’aliments “La botigueta” i la sollicitud
d’inscripció al Registre d’entitats, serveis i establiments socials. 157/2013
aprovant la certificació C de l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà”,
la fra. núm. 22/13 i el pagament a favor d’STOA, Propostes Culturals i
Turístiques, SL. 158/2013 aprovant la contractació urgent de la Sra.
Damont. 159/2013 aprovant el compromís socioeducatiu dels menors A.J.

i J.J.S.A. 160/2013 aprovant la contractació de vàries persones en el marc
del programa treball i formació, persones aturades no perceptores (PANP).
161/2013 aprovant la certificació D de l’actuació “Centre de visitants del
Pallars Jussà”, la fra. 33/13 i el pagament a favor d’STOA, Propostes
Culturals i Turístiques, SL. 163/2013 aprovant la certificació 1a de l’obra
“Mantiment de la xarxa de camins locals al Pallars Jussà” Actuació 2013Camins a Sant Esteve de la Sarga. 164/2013 atorgant una subvenció a
l’associació APROP. 165/2013 nomenant la composició del jurat del Premi
Jove Emprenedor-2013 i convocatòria de reunió. 166/2013 aprovant la
contractació urgent del Sr. Iglesias. 167/2013 atorgant una subvenció a la
Societat Amics de la Muntanya (SAM). 1/2014 acceptant la renúncia de la
Sra. Cairol i extingint la seva relació laboral. 2/2014 acceptant la renúncia
de la Sra. Corts i extinguint la seva relació laboral. 3/2014 sollicitant al
consorci AOC l’alta al servei Hèstia. 4/2014 aprovant el servei de
teleassistència a la Sra. Martí. 5/2014 aprovant la certificació 5a de l’obra
“Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” i
la fra. núm. 2013005. 6/2014 aprovant el servei de teleassistència a la sra.
Vilella. 7/2014 aprovant el compromís socioeducatiu del menor J.A.L.P.
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
463/2013 i 36/2014.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
50/2013 al 72/2013 i de l’1/2014 al 5/2014 que consten a l’expedient
463/2013 i 36/2014 i es donen íntegrament per reproduïts.
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en la
sessió ordinària de 17 de desembre de 2013 i a la sessió extraordinària d’11
de febrer 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.
A) El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 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 Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 50/2013 aprovant les
factura incloses en la relació núm. 8/2013 i el seu pagament. 58/2013
aprovant les factures incloses en la relació núm. 9/2013 i el seu pagament.
64/2013 aprovant la fra. 804 de 30 de setembre de 2013 de l’empresa
Clara Farrero Solsona i la cessió de crèdit a favor de Banco de Sabadell, SA.

65/2013 aprovant les factures incloses en la relació núm. 10/2013 i el seu
pagament. 67/2013 aprovant la cessió de crèdit d’una part de la
certificació 1a de l’obra “Projecte de millora i condicionament de
l’enllumenat exterior als pobles del Pallars Jussà. Fase IVb”, a favor de
l’empresa VINTEC INSTALACIONES 08 SL. 3/2014 aprovant la fra. núm.
1055 de 31 de desembre de 2013 de l’empresa Clara Farrero Solsona i la
cessió de crèdit a favor de Banco de Sabadell, SA.
B) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels
19 que el componen:
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 51/2013 aprovant
l’atorgament dels ajuts individuals de desplaçament per al curs escolar
2012-2013 i el seu pagament. 52/2013 autoritzant al Sr. B. Puigarnau a
assistir a la “XIV Conferència Ategrus sobre vertederos controlados” i
aprovant el pagament de la matrícula. 53/2013 aprovant el pagament de
les despeses derivades de la contractació del monitor escolar i del monitor
de menjador escolar dels ajuntaments d’Isonca i Conca Dellà i de la Torre
de Capdella. 54/2013 aprovant el pagament del complement d’activitat del
mes d’octubre 2013. 55/2013 atorgant una bestreta al Consorci CEDER
Pallars-Ribagorça. 56/2013 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. C.
Vidal. 57/2013 aprovant el 2n pagament de la 2a Beca de recerca del
Pallars Jussà. 59/2013 aprovant la fra. núm. FC13-1100013 de l’empresa
Ferreteria Corona, SA i el seu pagament mitjançant confirming. 60/2013
aprovant el complement d’activitat dels mes de novembre de 2013.
61/2013 atorgant un ajut d’urgència social a la sra. M.Y. Romero.
62/2013 aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili de
mes de octubre-2012. 63/2013 atorgant un ajut d’urgència social a la sra.
M.R. Tarriño. 66/2013 aprovant el complement d’activitat dels mes de
desembre de 2013. 68/2013 atorgant un ajut d’urgència social al Sr. A.
Yordanov. 69/2013 atorgant un ajut d’urgència social al Sr. B. Farissi.
70/2013 aprovant el pagament de les subvencions atorgades en el marc
de l’XI Pla comarcal de suport a l’educació. 71/2013 aprovant el pagament
de les subvencions atorgades a entitats i associacions. 72/2013 aprovant
l’atorgament d’un ajut individual de desplaçament del període setembre a
desembre de 2013. 1/2014 aprovant factures vàries i el seu pagament.
2/2014 aprovant el pagament a la Universitat de Barcelona en compliment
del conveni de collaboració signat. 4/2014 aprovant la fra. sèrie F núm.
14.180 de Viatges Iltrida, SA. 5/2014 aprovant el 3r pagament a
l’ajuntament de Tremp del Projecte Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà.

Cinquè.- Aprovació del conveni de collaboració entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de
transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en
matèria d’ensenyament. Exp. 249/2013.
Vist el text, del conveni de collaboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències
quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de
menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, la vigència del
qual serà des de la signatura del conveni, amb efectes de l’inici del curs
escolar 2013-2014, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE
del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei 8/87, de
15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya
preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que
estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen
encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
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; els articles 22.2 g),
22.4 i 47.2 (h) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local;
l'article 114.3 (e) i 52 (h) del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text
refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 7.2 (25) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, i resta de legislació de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 16
membres presents, dels 19 que el componen:

PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de collaboració entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i
el Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències
quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de
menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, la vigència del
qual serà des de la signatura del conveni, amb efectes de l’inici del curs
escolar 2013-2014, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la direcció general d’Atenció a la Família
i Comunitat Educativa del departament d’Ensenyament.
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la direcció general d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. Detalla que
s’ha endarrerit l’aprovació d’aquest conveni per les múltiples negociacions
que s’han efectuat amb el departament per intentar aconseguir les màximes
prestacions pels alumnes del Pallars Jussà.
Sisè.- Acceptació de la delegació de competències dels ajuntaments
per a la gestió forestal i aprovació del Plec de condicions
administratives particulars. Exp. 89/2014
Atès que la direcció general de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat
de Catalunya ha aprovat el Pla d’aprofitament dels boscos públics de
Catalunya i per tant es poden iniciar el tràmits per fer les subhastes i les
licitacions. Atès que s’ha proposat de concentrar les subhastes de la fusta
de les forests d’utilitat pública a través del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, de manera que es faci una sola publicació per la comarca i es
concentrin el màxim d’empreses interessades.
Vistos els acords dels ajuntaments d’Abella de la Conca, Llimiana, Castell de
Mur, Salàs de Pallars, La Pobla de Segur i Senterada de delegació de
competències al Consell Comarcal del Pallars Jussà pels actes de publicació
de la licitació de l’aprofitament de la fusta dels seus municipis, corresponent
a l’exercici 2014, i la proposta d’adjudicació de la mateixa.
Vist el Plec de condicions administratives particulars que regiran la licitació
de l’aprofitament (subhasta) conjunta de fusta de l’any 2014, que consta a
l’expedient, per procediment obert.

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, els articles 22.2 g),
22.4 i 47.2 (h) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local;
l'article 52 (h) del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refòs de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 7.2 (25) del Reglament
orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, i resta de legislació de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 16
membres presents, dels 19 que el componen:
Primer.- Acceptar la delegació de competències dels ajuntaments d’Abella
de la Conca, Llimiana, Castell de Mur, Salàs de Pallars, La Pobla de Segur i
Senterada al Consell Comarcal del Pallars Jussà pels actes de publicació de
la licitació de l’aprofitament de la fusta dels seus municipis, corresponent a
l’exercici 2014, i la proposta d’adjudicació de la mateixa.
Segon.- Aprovar el Plec de condicions administratives particulars que
regiran la licitació de l’aprofitament (subhasta) conjunta de fusta de l’any
2014, que consta a l’expedient, per procediment obert.
Tercer.- Aprovar la convocatòria de la licitació de l’aprofitament (subhasta)
per procediment obert.
Quart.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Reial
Decret Legilatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, pel termini de 26 dies, mitjançant
anunci publicat al BOP i al perfil del contractant la convocatòria del
procediment de referència.
Cinquè.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. Considera
molt positiva per la comarca la dinamització de la gestió forestal que
millorarà i potenciarà el sector turístic, entre d’altres.
Fa palés que 14 representants d’empreses del sector de la fusta han visitat
els aprofitaments forestals que es liciten amb els tècnics del Consell
Comarcal. Creu molt important aquesta visió del territori i en concret dels
boscos.
Resalta la importància de la subhasta global de la fusta de la comarca, que
s’inicia amb 6 ajuntaments i espera que s’ampiï el proper any.
El sr. Borrell també veu positiu aquest procediment que servirà per
optimitzar el valor de la fusta.
El sr. Ardanuy detalla el contingut de les fitxes tècniques que s’han redactat
per cada aprofitament i que es troben exposades a la web del Consell

Comarcal. Així mateix, fa constar que han estat molt valorades per les
empreses del sector.
Setè.- Ratificació de l’acord de dissolució del Consorci per a la
Gestió dels Residus Municipals a les comarques del Pallars Jussà,
Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. Exp. 388/07.
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà de data 19 de
novembre de 2007 d’aprovació dels Estatuts i d’adhesió al Consorci per a la
gestió dels residus municipals a les comarques del Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i Alta Ribagorça.
Atès que la Junta de Govern del Consorci per a la gestió dels residus
municipals a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça
en la seva sessió de data 28 de març de 2014 va acordar la dissolució inicial
de l’esmentat consorci.
Vistos els articles 313.2 i 324.2 del decret 179/1995, que aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l’article 47.2 (o) de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
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 majoria absoluta, amb els vots favorables dels
8 membres del grup comarcal de CiU i els 3 membres del grup comarcal
d’ERC i l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Ratificar l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci per a la
gestió dels residus municipals a les comarques del Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i Alta Ribagorça, acordada en la Junta de Govern del mateix consorci
el dia 28 de març de 2014.
SEGON.- Determinar que el Consell Comarcal del Pallars Jussà farà la
tramitació administrativa unitària de l’expedient fins a l’aprovació total
formal de la dissolució, inclosa la informació pública, publicacions i tramesa
a la Direcció General d’Administració Local a que fa referència el punt 3 de
l’article 313 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
TERCER.- Determinar que en el supòsit d’inexistència d’allegacions en el
tràmit d’informació pública, el present acord inicial esdevindrà definitiu
sense necessitat de prendre cap més acord.
QUART.- Trametre un certificat del present acord a tots els ens consorciats.

INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. El sr. Borrell
informa que el grup comarcal del PSC s’abstidnrà en la votació. Considera
que aquest grup no ha intervingut en el procediment de dissolució del
Consorci.
Vuitè.- Adhesió a l’associació de veïns del Centre històric de Tremp.
Exp. 129/2014
Vist l’escrit de l’associació de veïns del centre històric de Tremp, amb núm.
de registre d’entrada 463 de data 25 de març de 2013, informant de la
constitució de l’associació i convidant al Consell Comarcal a formar-ne part
com a institució ubicada en l’àmbit de la zona l’associació.
Vistos els estatuts de l’Associació de veïns del Centre històric de Tremp, que
consten a l’expedient.
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 DL
2/2203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, l’article 47.2 (o) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local 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, amb els vots favorables dels
8 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’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà a
l’Associació de veïns del centre històric de Tremp.
Segon.- Aprovar els estatuts de l’Associació de veïns del centre històric de
Tremp, de conformitat amb el procediment de constitució que estableixen
els articles 133 a 136 del DL 2/2203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 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.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Associació de veïns del centre històric
de Tremp.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. Creu que és
positiu pel casc històric de la ciutat de Tremp la constitució d’aquesta
associació.

El sr. Borrell opina que el Consell comarcal no té perquè adherir-se a una
associació de veïns, ja que és una administració pública i no es cap veí
privat.
El sr. Ubach assenyala que els Estatuts de l’Associació fan referència a
associats i s’hi pot integrat perfectament una administració.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre els srs. Ubach,
Borrell, Colomina, Bellera i Ardanuy.
Novè.- Aprovació del protocol per a la intervenció en xarxa de les
situacions de risc i/o maltractaments a la infància i adolescència.
Exp. 496/2013.
Atès que la Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i oportunitats en la
infància i adolescència en el Títol V. De la protecció dels infants i els
adolescents en situació de risc o desemparament, article 99 competència en
matèria de risc, estableix que l’Administració local ha d’intervenir si detecta
una situació de risc d’un infant o adolescent que es troba en el seu territori;
ha d’adoptar les mesures adequades per a actuar contra aquesta situació,
de conformitat amb la regulació establerta per aquesta llei, amb la
normativa de la Generalitat que la desenvolupa i amb la legislació en
matèria de serveis socials.
Vista la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, articles 7 i 11.
Vist el text del document “Protocol per a la intervenció en xarxa de les
situacions de risc i/o maltractaments a la infància i adolescència”, redactat,
entre d’altres professionals, pels tècnics dels serveis socials de base del
Consell Comarcal del Pallars Jussà i per l’equip d’atenció a la infància i
adolescència (EAIA Lleida Nord), per donar compliment a la legislació
esmentada.
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.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
Primer.- Aprovar el text del document “Protocol per a la intervenció en
xarxa de les situacions de risc i/o maltractaments a la infància i
adolescència”, redactat, entre d’altres professionals, pels tècnics dels
serveis socials de base del Consell Comarcal del Pallars Jussà i per l’equip
d’atenció a la infància i adolescència (EAIA Lleida Nord).
Segon.- Trametre aquest acord a la Direcció general d’atenció a la Infància
i Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família.

INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. Aquest
document ha estat presentat a la Diputació de Lleida i ha estat ratificat per
la majoria dels Consells Comarcals de la província.
El sr. Bellera detalla el contingut del document i enumera les
administracions esmentades. Felicita a les tres tècniques redactores, sres.
Fumàs, Cortés i Subirà.
Desè.- Acord de suport a la presentació del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sotenibilitat de l’administració local. Exp. 94/2014
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució
dels ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una
situació en la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un
urbanisme desarrollista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i
resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar
noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics
i socioculturals de la nostra societat, fruït dels fenòmens migratoris, dels
nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de
la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal
donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres
ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis
culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de
l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el
principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la
ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i
econòmiques per palliar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament
just i adequat. Durant aquests quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals
han estat l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de
l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres
municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la
despesa per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta
realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa,

de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un
important retrocés, atès que afectarà de ple els serveis que donen els
ajuntaments.
Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament
adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el
municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc
competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les
polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el
conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura
de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat
econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment
dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i
l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i
de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en
una instància merament administrativa i sota control en el seu
funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia
local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia
Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia
en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han
iniciat una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació
de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com
la defensa del món local perquè els ajuntaments són l’administració més
ben preparada per oferir serveis de proximitat.
Els ajuntaments volen seguir
protagonisme en la defensa,
millora del benestar de la
quotidianitat i les necessitats
resposta dels governs locals.

reivindicant el seu paper per seguir tenint el
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta la
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de

El Consell de Governs Locals de Catalunya, reunit el dia 13 de febrer de
2014, va acordar promoure la presentació d’un conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i restants disposicions
afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30
de desembre de 2013), en els termes que preveuen els articles 75bis a 75
cinquè de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional (LOTC).
D’acord amb l’esmentada LOTC tan sols els municipis i les diputacions
provincials estan legitimats per interposar un conflicte en defensa de
l’autonomia local, això no obstant els consells comarcals es troben
directament afectats per la LRSAL, tant per la seva condició d’ens locals
amb personalitat jurídica pròpia com pel fet d’estar formats pels municipis
de la comarca. D’acord amb les consideracions formulades es creu necessari
expressar el rebuig del consell comarcal a la LRSAL i el suport a la
presentació de l’esmentat conflicte en defensa de l’autonomia local.
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.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Expressar el rebuig del Consell Comarcal del Pallars Jussà a la
Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local per l’atac que comporta contra l’autonomia local,
per la seva invasió de les competències de la Generalitat de Catalunya i pel
model centralitzador i de reducció de serveis que imposa.
SEGON.- Donar suport a la tramitació iniciada per ajuntaments i diputacions
per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els
articles primer i segon i restants disposicions afectades de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013).
TERCER.- Posar els mitjans personals i materials del Consell Comarcal al
servei dels ajuntaments de la comarca als efectes de collaborar en els
tràmits de presentació del conflicte en defensa de l’autonomia local.
QUART.- Comunicar els acords presos al Consell de Governs Locals de
Catalunya.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. Més de 700
ajuntaments s’han adherit al recurs contra la Llei 27/2013. El Consell
Comarcal no pot formar part d’aquest ens però els hi dóna suport.
El sr. Borrell considera positiva aquesta iniciativa i informa que s’hi han
adherit tots els ajuntaments del Pallars Jussà i la majoria dels ajuntaments
catalans.

Onzè.- Aprovació de la moció per la implantació de la tarja T-10 de
transport a les comarques del Pirineu. Exp. 95/2014.
Vista la moció presentada pels grups polítics de CiU, ERC i PSC del Consell
Comarcal del Pallars Jussà que es descriu a continuació:
“Constante Aranda Farrero, Josep Castells Farré i Francesc Borrell Grau, com a
portaveus dels grups polítics de CiU, ERC i PSC del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, a l’empara del que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret
2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim
Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple del Consell Comarcal
la següent:
MOCIÓ
Atès que fa uns anys l’Autoritat territorial de la mobilitat va instaurar els títols
integrats de transport o bonos que permeten diferents recorreguts i
transbordaments en un temps delimitat mitjançant el títol T-10, que suposen una
reducció de preu per aquelles persones que requereixen fer viatges periodics.
Atès que aquests bonos van ser implantats als diferents municipis de les comarques
de la plana de Lleida, havent suposat una disminució del cost per als usuaris, però
també havent representat un fort increment de la utilització del transport públic.
Atès que els veïns de les comarques del Pirineu també es veuen obligats a
desplaçar-se a Lleida per múltiples motius: estudis, sanitaris, administratius, etc.
Atès que si existeixen bonos de T-10 per als deplaçaments en transport públic entre
les diferents capitals de les comarques del Pirineu i Barcelona, però no existeixen
entre aquestes i Lleida, tot i ser la distància amb aquesta inferior al trajecte fins a
Barcelona.
Atès que una major utiització del transport públic suposaria una reducció de la
utilització de vehicles privats, comportant, alhora una reducció d’emissions
contaminants i suposant una millora per al medi ambient.
És per tot això, que els Grups comarcals de CiU, ERC i PSC del Consell Comarcal del
Pallars Jussà proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a la Generalitat de Catalunya a instaurar la tarja de transport T10 entre Lleida i les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i
Vall d’Aran.
SEGON.- Sollicitar a l’Autoritat territorial de la mobilitat que totes les targes T-10
puguin ser dispensades a les seus dels consells comarcals, a més de la seu central
de Lleida de l’ATM, per un millor accés a l’usuari.
TERCER.- Comunicar aquest acord al president del govern de la Generalitat de
Catalunya, al conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, al director
general de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat, al president de la Diputació de
Lleida i als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya.”

Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar la moció presentada grups polítics de CiU, ERC i PSC del
Consell Comarcal del Pallars Jussà i en conseqüència sollicitar a la
Generalitat de Catalunya la instauració de la tarja de transport T-10 entre
Lleida i les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall
d’Aran.
SEGON.- Sollicitar a l’Autoritat territorial de la mobilitat que totes les
targes T-10 puguin ser dispensades a les seus dels consells comarcals, a
més de la seu central de Lleida de l’ATM, per un millor accés a l’usuari.
TERCER.- Comunicar aquest acord al president del govern de la Generalitat
de Catalunya, al conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, al
director general de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat, al president de la
Diputació de Lleida i als grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. El sr. Borrell
considera positiu per les comarques del Pirineu aquesta iniciativa. Pensa que
seria una mena de servei de rodalies.
Dotzè.- Aprovació de la moció en defensa dels drets de les persones
amb discapacitats intellectuals. Exp. 96/2014.
Vista la moció presentada per la Federació Allem referent a la defensa dels
drets de les persones amb discapcitats intellectuals, la part expositiva de la
qual es transcriu a continuació:
“Atès que a Catalunya s’ha implantat fins ara un model d’itnegració social i
laboral de le spersones amb discapacitats intellectuals basat en el
desenvolupament màxim possible de les seves capacitats o talents a través
de centres creats per famílies i professionals del sector.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha finançat fins ara les places de les
persones amb discapacitat en aquests centres, a trabés dels departament
d’Ensenyament, Treball i Benestar Social, per tal de garantir els seus drets a
la integració social i laboral.

Atès que les retallades i les demores del finançament públic de les
esmentades places afecten des del 2010 els centres que donen servei a
aquestes persones i fan perillar el seu manteniment i continuïtat.
Atès que les persones amb discapacitats intellectuals estan abocades a
l’aïllament social i a la marginalitat si els manquen els centres i els serveis
de suport adequats.
Atès que la manca de centres i serveis adequats pot provocar
l’empitjorament de l’estat físic i mental d’aquestes persones. I en aquest
cas, la majoria necessitaran tractaments i hospitalitzacions, l’import de les
quals serà més elevat per a la societat que els serveis que reben fins ara.”
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 16 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar la moció presentada per la Federació Allem referent a la
defensa dels drets de les persones amb discapcitats intellectuals.
SEGON.- Sollicitar al Parlament de Catalunya que blindi les partides
pressupostàries que garateixen la integració social i laboral d’aquestes
persones i perquè recuperin la dotació aprovada en el pressupostos del
2010.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Mesa del Parlament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Fundació Allem.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. El
procediment s’ha iniciat per una petició de la Federació Allem, creada per a
la defensa dels drets de les persones amb discapacitats intellectuals. I a
partir d’aquesta sollicitud s’ha redactat la proposta d’acord.
Tretzè.- Acceptació de la renúncia del conseller sr. Andreu Isanta
Eroles. Exp. 258/2011.
Vist l’escrit del Sr. Andreu Isanta Eroles amb núm. de registre d’entrada 160
del dia 3 de febrer de 2014, en el qual manifesta la seva renúncia com a
conseller comarcal del grup comarcal del PSC-Progrés municipal.
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 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de conseller
comarcal del Sr. Andreu Isanta Eroles.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, per què
procedeixi al nomenament del conseller comarcal que correspongui.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach agraeix al sr. Isanta la predisposició a la
collaboració que sempre ha tingut en la seva tasca com a conseller
comarcal.
El sr. Borrell li agraeix que malgrat les dificultats d’horari sempre ha aportat
al grup idees fresques i ha assistit a totes les reunions.
Creu que el conseller que el substituirà aportarà també aquestes idees i
acompanyant al grup.
El sr. Isanta agraeix l’oportunitat de formar part del Ple del Consell i desitja
sort als polítics i als treballadors del Consell esperant retrobar-los en un
futur pròxim.
Catorzè.- Informes. Exp. 124/2014
El sr. Ubach informa dels següents assumptes:
Primer
Nomenament de la nova directora general d’ENDESA a Catalunya, sra.
Isabel Buesa, descendent d’Erill la Vall, que substituirà al sr. Josep M.
Rovira, que s’ha jubilat de l’empresa i comença una nova etapa
professional.
El Ple per unanimitat manifesta l’agraïment al sr. Rovira per la tasca
desenvolupada i li desitja sort en la nova etapa vital que inicia.
Segon
L’obra d’ampliació de l’abocador comarcal està ja molt avançada i es
visualitza la seva estructura. Proposa una visita amb els membres del
plenari i assenyala que s’explicarà també el funcionament de la installació.
Quinzè.- Precs i Preguntes. Exp. 123/2014
En aquest punt no hi ha hagut intervencions.

El president agraeix l’assistència al ple i desitja als consellers bones
vacances de setmana santa.
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,

