
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2014 
 
ACTA NÚM.: 8/2014 
DATA:  6 d’octubre 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 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. JORDI COLOM PERNA 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. DAVID FUENTES CAELLES 
SR. ÀLEX GARCIA BALUST 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN ELIES CLARET 



SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
 
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 pesones que els 
substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 13 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 les actes del Ple de la sessió extraordinària de 
15 de setembre de 2014. Exp. 287/2014 i de la sessió 
extraordinària de 22 de setembre de 2014. Exp. 286/2014. 
 
Vistes les actes del Ple de la sessió extraordinària de 15 de setembre de 
2014 i de la sessió extraordinària de 22 de setembre de 2014, que consten 
a l’expedient i que s’han 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 14 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes del Ple de la sessió extraordinària de 15 de 
setembre de 2014 i de la sessió extraordinària de 22 de setembre de 2014. 
Intervencions:  El sr. Borrell puntualitza l’error de les sigles PSC-ACM, que 
hauria de constar com PSC-PM, en el punt cinquè de l’acta de 15 de 
setembre de 2014. correcció que és aprovada per unanimitat. 
 



Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 17 de juny de 2014. Exp. 214/2014  i de la sessió 
extraordinària de 16 de juliol de 2014. Exp. 246/2014. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 17 de juny 
de 2014 i de la sessió extraordinària de 16 de juliol 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 14 membres presents, dels 19 
que el componen:  
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de la 
sessió ordinària de 17 de juny de 2014 i de la sessió extraordinària de 16 de 
juliol de 2014. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 245/2014. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats 
del 54/2014 al 81/2014 que consten als expedients 245/2014 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en la 
sessió extraordinària de 16 de juliol 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 14 membres presents, dels 19 
que el componen:  
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 78/2014 aprovant el preu 
públic de la matrícula al curs de Monitors de lleure infantil i juvenil 2014.  
81/2014 proposant a la direcció general de Joventut la inscripció en el 
Registre d’instal�lacions destinades a activitats amb infants i joves de 
l’alberg de Talarn i la capacitat de la instal�lació. 
SEGON.- Donar-se per assabentats del Decret del President del Consell 
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 54/2014 aprovant el 
reconeixement dels serveis previs prestats per la sra. N. Moral. 55/2014 



aprovant la memòria de l’actuació “Infraestructures complementàries pel 
Centre de visitants del Pallars Jussà” i sol�licitud de subvenció a l’IEI. 
56/2014 aprovant la memòria valorada de l’actuació “Reforma i millora de 
la Torre de l’Epicentre” i sol�licitud de subvenció a l’IEI. 57/2014 aprovant 
l’adjudicació de l’obra “Adequació de l’entorn i integració paisatgística 
d’equipaments turístics” a favor de l’empresa Obres i Serveis Jordi Martí, 
SLU. 58/2014 aprovant la reducció de la jornada laboral del Sr. D. Vitoria. 
59/2014 denegant a l’associació “Guaja aventuras” l’excursió en vehicles 
del dia 17 i 18 de maig pel fa al recorregut pel municipi de S. Esteve de la 
Sarga i autoritzant-la pel que fa al recorregut pel municipi de Castell de Mur. 
60/2014 nomenant la mesa de contractació de la licitació de l’aprofitament 
conjunt de la fusta de l’any 2014 als municipis d’Abella de la Conca, 
Llimiana, Castell de Mur, Salàs de Pallars, La Pobla de Segur i Senterada. 
61/2014 aprovant la sol�licitud del servei de teleassistència a la sra. C. 
Albors. 62/2014 aprovant la sol�licitud del servei de telassistència al sr. J. 
Agulló. 63/2014 aprovant l’adjudicació de l’acció “Desenvolupament d’una 
estratègia públic-privada en la dinamització turística de la comarca del 
Pallars Jussà” a l’empresa D. Capellà Ballbé, SL. 64/2014 estimant 
favorablement les al�legacions a l’aprovació del Padró fiscal de la taxa per a 
la recollida i tractament de residus sòlids urbans de l’exercici 2014.  
65/2014 aprovant la sol�licitud del servei de teleassistència de la sra. R. 
Riba. 66/2014 aprovant l’adjudicació de l’acció “Pla integral de 
desenvolupament del sector de la cervesa artesana al Pallars Jussà” a 
l’empresa DALEPH. 67/2014 aprovant el reconeixement dels serveis previs 
prestats pel sr. J. Ardanuy. 68/2014 aprovant el dret a percebre el 
complement de millora del sou a la sra. M. A. Cortés. 69/2014 sol�licitant a 
la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat una subvenció per actuacions de conservació i manteniment 
de la xarxa veïnal i rural de camins i aprovant el conveni de col�laboració. 
70/2014 aprovant l’adjudicació de l’acció “Establiment d’una finca 
demostrativa el cultiu de l’ametller a la Conca de Tremp” a l’empresa IRTA. 
71/2014 aprovant la 9a certificació de l’obra “Projecte constructiu 
d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” i la fra. núm. 2014004. 
72/2014 aprovant la contractació del sr. C. Martimpé. 73/2014 aprovant 
la contractació del sr. A. Socoró. 74/2014 aprovant el reconeixement del 
serveis previs prestats per la sra. R. Llovet. 75/2014 aprovant el 
reconeixement dels serveis previs prestats per la sra. O. Monsó. 76/2014 
aprovant el Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions 
tècniques del servei de redacció de l’estudi “Estudi per a la definició d’un 
projecte de mobilitat sostenible com a base de la dinamització turística de la 
comarca i del seu posicionament en els mercats exteriors”. 77/2014 
aprovant el conveni entre el Departament d’Ensenyament, INS Tremp i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 79/2014 aprovant la contractació del 
sr. M. Alemany. 80/2014 aprovant la 10a certificació de l’obra “Projecte 



constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” i la fra. 
núm. 2014005.  
Intervencions: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
244/2014. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats  del 
30/2014 al 43/2014 que consten a l’expedient 244/2014 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en la 
sessió extraordinària del 16 de juliol 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 14 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 35/2014 nomenant el 
sr. G. Palacin, enginyer industrial, director tècnic i el sr. B. Puigarnau 
coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra “Adequació de l’entorn 
i integració paisatgística d’equipaments turístics”.  
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell 
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 30/2014 aprovant 
factures vàries i el seu pagament. 31/2014 aprovant una fra. d’Applus 
Iteuve Technology, SL. I el pagament. 32/2014 aprovant factures vàries i 
el seu pagament. 33/2014 aprovant les factures incloses en la relació núm. 
3 i el seu pagament 34/2014 aprovant el complement d’activitat del mes 
de maig 2014. 36/2014 atorgant un ajut d’urgència social al sr. S. 
Abouaamir. 37/2014 aprovant vàries factures i el seu pagament. 38/2014 
aprovant l’emissió de la fra. núm. 1 a l’Agència Catalana de la Joventut. 
39/2014 aprovant una factura de 10DENCEHISPAHARD, SL. 40/2014 
aprovant una bestreta de caixa a la sra. Vidal. 41/2014 aprovant una fra 
d’Applus Iteuve Technology, SL. 42/2014 aprovant vàries factures i el 
pagament. 43/2014 aprovant les factures de la companyia Vueling i hotel 
Astrid, SA i el seu pagament.   
Intervencions:  El sr. Ubach explica el contingut de l’acord.  
El sr. Borrell en relació al decret 35/2014, pregunta si l’obra està 
subvencionada pel PUOSC inicial del 2012 o prové d’alguna modificació del 
Pla.  



Per gerència, se li respon que es revisarà l’expedient i des de secretaria se li 
respondrà.  
 
Cinquè.- Aprovació de la 2a modificació de crèdit del pressupost del 
Consell Comarcal de l’exercici 2014. Exp. 299/2014.  
 
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una modificació 
parcial del Pressupost del Consell Comarcal,  per l’exercici de 2014. 
 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
1. Habilitació de partides per major ingrés. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció. 
 
Vist l’article 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. L’article 14è del DL 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 19 
que el componen:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la segona modificació de 
crèdits del Pressupost de l’exercici 2014, tal com consta a l’expedient. 
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils, 
l’expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
d’Edictes de la Corporació. Si no es presenten al�legacions, l’expedient 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’ acord. 
QUART.- Trametre, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la delegació 
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat. 
Intervencions: El sr. Ubach detalla el contingut de la modificació. 
El sr. Borrell fa palés que seria bo que l’import de la inversió amb camins fos 
més elevat.  
El sr. Ubach li respon que s’ha reivindicat, en diferents reunions amb la 
conselleria de Territori i Sostenibilitat, aquesta inversió i que encara no està 
signat el conveni corresponent. 
El sr. Colom recomana que les obres de manteniment de camins s’haurien 
de fer de cara al bon temps, sobretot les d’asfalt. 
El sr. Ubach li respon que obligatòriament s’hauran de fer aquesta tardor, ja 
que han d’estar executades a 10 de desembre d’enguany. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.   
  



Sisè.- Derogació del Reglament regulador del registre 
d’instal�lacions juvenils al Pallars Jussà. Exp. 374/2011. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en data 3 d’octubre de 2011, va aprovar el 
Reglament regulador del registre d’instal�lacions juvenils a la comarca del 
Pallars Jussà. Exposat al públic en el BOPL núm. 148 i en el DOGC núm. 
5984 l’anunci d’informació pública, va quedar definitivament aprovat.  
 
El text íntegre del Reglament va ser publicat en el BOPL núm. 175 i en el 
DOGC núm. 6022. 
 
Vist el Decret 16/2014, d’11 de febrer, del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, d’aprovació del Reglament del 
registre d’instal�lacions destinades a activitats amb infant i joves, i de 
modificació del Reglament d’instal�lacions destinades a activitats amb 
infants i joves, publicat en el DOGC núm. 6561 en data 13 de febrer de 
2014. 
 
Atès que l’article 5. Procediment d’inscripció en l’apartat 5.2. estableix que 
la inscripció de les comunicacions prèvies en el Registre, correspon al 
departament competent en matèria de joventut en el termini de deu dies 
des de la recepció de la proposta d’inscripció a què fa referència l’article 
5.1.b). 
 
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.- Derogar el Reglament regulador del registre d’instal�lacions 
juvenils a la comarca del Pallars Jussà i per tant deixar sense efecte la 
numeració registral pròpia. 
Segon.- Exposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies per tal 
que es puguin presentar al�legacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta 
cap, la derogació quedarà aprovada definitivament sense necessitat de 
prendre un nou acord.  
Tercer.-  Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Setè.- Informes. Exp. 302/2014 
 
El sr. Ubach informa sobre els següents assumptes: 
 



Primer 
Interposició d’un recurs contenciós-administratiu per part de l’ajuntament 
de Tremp al Consorci per a la gestió de residus municipals. Fa palés que 
aquest recurs s’ha interposat contra l’acord de la Junta de Govern del 
Consorci que aprova la dissolució d’aquest. 
 
El president qüestiona la interposició d’aquests tipus de recursos que costen 
molts diners als ciutadans per temes purament formals i sobre els quals, a 
més considerem que no tenen base jurídica. 
 
Així mateix, manifesta que aquest acord s’ha adoptat dins del marc legal 
corresponent. Després d’un ampli canvi d’impressions el sr. Colomina 
manifesta que l’ajuntament de Tremp ha actuat en defensa dels seus 
interessos i que serà el Jutjat de lo contenciós qui decidirà en darrera 
instància. 
 
El sr. Ubach insisteix en la poca base jurídica del contenciós-administratiu i 
ho argumenta, tot indicant que el l’article 21, apartat b) dels estatuts del 
Consorci per la gestió de residus municipals està contemplada una possible 
dissolució de l’esmentat Consorci. 
 
Tanmateix, fa constar que no existeix en la legislació aplicable a 
l’Administració Local cap norma o regulació que impedeixi als membres d’un 
Consorci separar-se del mateix o procedir a la seva dissolució i liquidació. 
  
Segon 
Jornades micològiques al Pallars Jussà. 2014: El sr. Ubach explica i detalla 
tots els actes programats, que consten en el fulletó que es reparteix als 
consellers.  
 
Vuitè.- Precs i preguntes. Exp. 303/2014 
 
Primer 
El sr. Borrell apunta que li sembla bé que un dels actes de les Jornades 
micològiques es desenvolupi al bosc de Salàs de Pallars, però que el Consell 
Comarcal l’hauria d’haver informat. 
El sr. Ubach reconeix que s’hauria d’haver comunicat aquesta jornada en 
especial al sr. Borrell. 
 
Segon 
El sr. Colom pregunta si aquestes sortides al bosc són guiades i si s’ha 
contractat una assegurança pels assistents.  
El sr. Ubach li respon afirmativament. 
 



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, 
 


