ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 5 DE MAIG DE 2014
ACTA NÚM.: 3/2014
DATA: 5 de maig de 2014
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.30 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 mi, 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. ÀLEX GARCIA BALUST
SR. JOAN JORDANA BONETA
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:
SR. JOSEP DURANY GALERA

SR. DAVID FUENTES CAELLES
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 ordinària de 7
d’abril de 2014. Exp. 125/2014
Vista l’acta de l’òrgan plenari de la sessió ordinària de 7 d’abril 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 15 membres presents, dels 18
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’òrgan plenari de la sessió ordinària de 7 d’abril
de 2014, que s’ha tramès a tots els consellers amb la convocatòria de la
sessió.
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió
ordinària de 4 de març de 2014. Exp. 85/2014.
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 4 de març 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 18
que el componen:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acta de la Junta de Govern de la
sessió ordinària de 4 de març de 2014.
Tercer.- Acceptació de la cessió de domini del Centre de tractament
de residus municipals de Fígols, al terme municipal de Tremp. Exp.
150/2014.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant CC) i l’Agència de
Residus de Catalunya (en endavant Agència) han signat al llarg dels anys
diferents convenis de cooperació administrativa, entre ells els de data 22 de
novembre de 2001, 1 d’agost de 2011 i 14 de maig de 2012, que consten a
l’expedient.
La finalitat d’aquesta cooperació ha estat sempre la consecució dels
objectius establerts al Text refós de la Llei reguladora de residus. Des de
l’Agència s’ha finançat i dotat al CC de la infraestructura necessària per tal
que pogués executar les competències de gestió de residus que li atribueix
la legislació vigent.
En aquest sentit, l’Agència va adquirir el terreny i va finançar la construcció
del centre de tractament de residus municipals de Fígols, al terme municipal
de Tremp.
La descripció i els elements que integren aquest centre, estan descrits
detalladament a la resolució de 25 de març de 2014 del director de
l’Agència, que consta a l’expedient.
Per acord de govern de la Generalitat de Catalunya de 18 de març de 2014,
s’autoritza a l’Agència a cedir gratuïtament al CC el Ple domini (propietat)
del centre de tractament de residus municipals, al terme municipal de
Tremp (Fígols) integrat per una planta de compostatge i zones comunes i un
dipòsit controlat i el terreny que ocupen, ubicat a la finca núm. 6065,
inscrita al Registre de la propietat de Tremp, foli 198, tom 1075, llibre 94.
Per resolució del director de l’Agència de 25 de març de 2014, que consta a
l’expedient, s’acorda executar aquest acord.
Vistos els informes, tècnic, de secretaria i d’intervenció, que consten a
l’expedient.
Vistos els articles 29.2 (b) i 31.3 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 14.2 (q) del DL
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d'organització comarcal de Catalunya, 7.2 (27) i 16 (2.3 i) i (penúltim
paràgraf) del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern
del Consell Comarcal , 23 del RDL 781/1986, de 18 d’abril que aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i 52.2
(p) del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya i resta de legislació concordant.

El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres del PSC:
PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta de ple domini (propietat) del centre
de tractament de residus municipals, al terme municipal de Tremp (Fígols)
integrat per una planta de compostatge i zones comunes i un dipòsit
controlat i el terreny que ocupen, ubicat a la finca núm. 6065, inscrita al
Registre de la propietat de Tremp, foli 198, tom 1075, llibre 94., cedit per
l’Agència.
SEGON.- Acceptar el condicionant del compliment per part del CC de
l’obligació de destinar els béns a les finalitats ambientals, d’utilitat pública o
d’interès social, que n’han motivat i determinat la cessió, en concret, la finca
s’haurà de destinar a la ubicació d’installacions ambientals per a la gestió
de residus.
El destí a aquesta finalitat serà mantingut durant un termini de trenta anys,
comptadors a partir de la data de signatura del document administratiu que
formalitza la cessió. L’incompliment d’aquesta afecció temporal comportaria
la resolució de la cessió i els béns haurien de revertir a l’Agència, la qual
tindrà dret a rebre, prèvia taxació pericial, una compensació econòmica
equivalent al valor del detriment que hagin pogut experimentar.
TERCER.- Determinar que el CC no es fa responsable del disseny, càlcul i
construcció del dipòsit de residus, dels béns immobles i béns mobles
anteriors al dia 1 d’agost de 2011, data de la signatura del Conveni de
cessió de l’ús de les installacions, ni dels defectes o patologies que se’n
puguin originar.
QUART.- Disposar que els bens cedits siguin inscrits en l’Inventari de Bens
del CC.
CINQUE.- Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.
SISÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach resumeix el contingut de l’acord. Fa palès
que segons l’escrit de l’Agència de Residus de Catalunya, registrat el dia 16
d’abril d’enguany, el Consell Comarcal del Pallars Jussà tenia el termini d’un
mes per adoptar aquest acord.
El sr. Borrell informa que el grup comarcal del PSC s’abstindrà a la votació
tal com ha fet sempre en altres acords adoptats sobre el Centre de
tractament de residus municipals relacionats amb aquest.
Quart.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 1r
trimestre de 2014. Exp. 157/2014

En compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
S’informa al Ple del Consell Comarcal dels informes de morositat que
consten a l’expedient:
1. Factures no tramitades després de 3 mesos.
2. Factures no tramitades després de 30 dies.
3. Obligacions amb incompliment del termini de pagament.
INTERVENCIONS: La sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
El sr. Borrell reitera la seva opinió, expressada en anteriors sessions, en el
sentit que en aquest informe no es comptabilitzen els deutes que el Consell
Comarcal ha contret amb els ajuntaments i concretament les subvencions
del PUOSC.
Pregunta quan es liquidaran aquests deutes.
El sr. Ubach li respon que s’estan fen pagaments a tots els ajuntaments i
s’està a l’espera que la Generalitat satisfaci tots els deutes que té contrets
amb el Consell Comarcal (Plans d’ocupació, convenis, etc.). Finalitza el
debat amb un ampli canvi d’impressions.
Cinquè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 155/2014.
Informes
El sr. Ubach informa sobre la Jornada de portes obertes de l’Epicentre de
dissabte dia 10 de maig i diumenge dia 11 al matí i a la tarda.
Precs i preguntes
Primer
El sr. Ardanuy responen a la pregunta del sr. Borrell sobre el manteniment i
senyalització de les rutes de senderisme, informa que pel que fa a l’itinerari
de Terradets el Consell Comarcal va signar un conveni amb ENDESA
propietària dels terrenys i duran el primer any el Consell Comarcal ha fet el
manteniment. La idea es buscar un equilibri entre el sector públic i el privat.
Així mateix, el Consell Comarcal manté la resta de rutes comarcals, excepte
la dels municipis de Tremp i la Torre de Capdella, dins de les seves
possibilitats.
Segon
El sr. Borrell expressa la seva queixa sobre la convocatòria del 7è Congrés
Nacional de la Gent Gran que es reunirà el proper dia 8 d’octubre a Mon
Sant Benet.

El sr. Bellera i el sr. Ardanuy li responen que s’ha convidat al grup assessor
de la gent gran, constituït per totes les associacions i entitats de la comarca
que treballen amb gent gran. S’han seguit les directrius del departament de
Benestar Social i Família. Era una reunió precongressual del 7è Congrés
Nacional de la Gent Gran.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.
Tercer
El sr. Borrell expressa la seva queixa sobre la reunió de l’equip de govern
d’aquest Consell Comarcal amb el Conseller d’Interior, Hble. Sr. Ramon
Espadaler, creu que s’havia de convocar als alcaldes perquè aquests
expressessin les seves inquietuts i mancances al conseller.
El sr. Ubach li respon que el conseller visitava la comarca del Pallars Sobirà i
es va fer un dinar privat a Baro, el temps era molt just perquè havia de
reunir-se amb la Junta de Seguretat a l’ajuntament de Tremp i es va fer una
trobada de 45 minuts al Consell amb l’equip de govern.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions on el sr. Ubach
assenyala les inquietuts exposades al conseller: reducció d’efectius del cos
de bombers, protecció civil, etc.
El conseller va respondre que no es reduiran els efectius del cos de bombers
i que es continuarà treballant amb el sistema mixte voluntaris-professionals.
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,

