
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2014 
 
ACTA NÚM.: 10/2014 
DATA:  23 de desembre de 2014                 
SESSIÓ:  Extraordinària. 
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 (s’incorpora al 10è punt) 
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, 12 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 extraordinària de 3 
de novembre de 2014. Exp. 336/2014. 
 
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 3 de novembre 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 13 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 3 de 
novembre de 2014. 
 
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de les 
sessions ordinàries de 7 d’octubre de 2014. Exp. 312/2014 i de 18 
de novembre de 2014. Exp. 346/2014. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 7 d’octubre 
de 2014 i de la sessió ordinària de 18 de novembre 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 13 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de la 
de la sessió ordinària de 7 d’octubre de 2014 i de la sessió ordinària de 18 
de novembre de 2014. 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach resumeix el contingut de l’acord. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 309/2014 i 351/2014. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats  
del 82/2014 al 90/2014, del 92/2014 al 104/2014 i del 106/2014 al 
112/2014, que consten a l’expedient 309/2014 i del 113/2014 al 
141/2014, que consten a l’expedient 351/2014 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 7 d’octubre de 2014 i de 18 de novembre 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, amb els vots a favor dels 8 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 2 membres del gup 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: 82/2014 concertant una 
operació de crèdit amb Catalunya Banc, SA. 84/2014 aprovant el preu 
públic de les entrades als concerts del X Festival del Romànic i dels Castells 
de Frontera. 86/2014 aprovant el preu públic del servei “Bus de la Festa”. 
89/2014 aprovant el document d’al�legacions contra la resolució de la 
directora del SOC en relació a l’expedient T7C-04/11. 93/2014 aprovant el 
protocol addicional de concreció per a l’any 2014 del Contracte programa 
per a la coordinació i col�laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 94/2014 aprovant el 
document d’al�legacions contra la resolució de l’Informe definitiu sobre la 



verificació de la despesa declarada a 30 de juny de 2013 del projecte FEDER 
(GO035020). 107/2014 aprovant la cessió de crèdit de la fra. núm. 572 i 
573 de l’empresa Clara Farrero Solsona a favor de Banco de Sabadell, SA. 
126/2014 aprovant el Pla d’execució anual “Treball a les 7 comarques” 
Pallars Jussà i sol�licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
141/2014 denunciant el conveni col�lectiu del personal laboral de treball 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 13 membres presents dels 19 
que el componen: 
 
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 83/2014 aprovant la memòria 
de l’actuació “Instal�lació de senyalització interpretativa sobre els ocells 
carronyaires i els espais d’interès natural del Pallars Jussà a l’Epicentre” i 
sol�licitud de subvenció a la direcció general de Medi Natural i Biodiversitat. 
85/2014 aprovant l’atorgament d’una subvenció a l’ajuntament de Talarn. 
87/2014 aprovant l’adjudicació de la redacció de l’ “Estudi per a la definició 
d’un projecte de mobilitat sostenible com a base de la dinamització turística 
de la comarca i el seu posicionament en els mercats exteriors” a l’empresa 
Despatx Capellà Ballbé, SL. 88/2014 aprovant la certificació 1a i última de 
l’obra PG-DL-2012/750 i el seu pagament. 90/2014 contractant pel 
procediment d’urgència a la Sra. E. Nissarre com a educadora social i a la 
sra. C. Oliet com a tècnic. 92/2014 autoritzant a les empreses 
adjudicatàries del servei de menjador escolar a emetre rebuts als pares dels 
alumnes usuaris del servei. 95/2014 aprovant la contractació urgent del sr. 
J. Jurado com a subaltern. 96/2014 aprovant el Pla de Seguretat i Salut i 
la certificació 1a i última de l’obra “Adequació de l’entorn i integració 
paisatgística d’equipaments turístics”. 97/2014aprovant la certificació 4a 
de l’obra PG-ET-2012/761. 98/2014 aprovant la certificació 1a i única de 
l’obra PG-DL-2012/749 i el seu pagament. 99/2014 aprovant el 
reconeixement dels serveis previs prestats pel sr. O. Boneta. 100/2014 
aprovant la memòria de l’acció “Foment de l’ocupació i el teixit empresarial 
del Pallars Jussà” i sol�licitud de subvenció al Departament d’Empresa i 
Ocupació. 101/2014 aprovant la inclusió de la presentació en el registre 
electrònic del Consell Comarcal dels escrits i sol�licituds de les instal�lacions 
juvenils. 102/2014 aprovant el servei de teleassistència a la sra. M. 
Ramoneda, sra. P. Coma, sr. P. López i sra. M. Arbonés. 103/2014 
aprovant el compromís socioeducatiu dels menors R. I J.A. Montserrat. 
104/2014 aprovant la modificació de la jornada laboral del sr. D. Vitoria. 
106/2014 aprovant la renocació del compromís socioeducatiu dels menors 
H. I F. Hammoumi.  108/2014 aprovant la contractació urgent de la sra. E. 
Nisarre com a educadora social. 109/2014 nomenant el sr. Lluís Bellera, 
president en funcions, del Consell Comarcal del 26 d’agost de 2014 al 4 de 



setembre de 2014. 110/2014 autoritzant a l’entitat “Tuareg 4x4 club 
esportiu” a realitzar una excursió en vehicles 4x4 els dies 20, 21, 27 i 28 de 
setembre de 2014. 111/2014 aprovant la certificació 11a de l’obra 
“Projecte constructiu d’ampliació del diposit controlat comarcal de Tremp” i 
la fra. núm. 2014006 de l’empresa UTE Pallars, Àridos Roma, SAU i Enric 
Mitjana Dalmau. 112/2014 aprovant el projecte tècnic de l’actuació “Pla 
d’actuacions de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i rural de 
camins del Pallars Jussà”. 113/2014 aprovant la certificació 12a de l’obra 
“projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlar comarcal de Tremp” i 
la fra. núm. 2014007. 114/2014 concedint els ajuts de menjador escolar 
per al curs 2014-2015. 115/2014 aprovant la contractació, per contracte 
menor, de vàries línies del servei de transport escolar a la comarca per al 
curs 2014-2015. 116/2014 aprovant les accions d’“Experiència laboral”, 
“Accions de formació” i “Coordinació i prospecció d’empreses” i sol�licitud de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per dur-les a terme. 
117/2014 nomenant el sr. Pau Castell Granados, candidat a conseller del 
Consell General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. 
118/2014 aprovant el conveni de col�laboració entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 119/2014 aprovant el Plec 
de clàusules administratives i Plec de condicions tècnicques reguladores de 
la contractació de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i manteniment de 
la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà”. 120/2014 aprovant la 
pròrroga de la contractació del sr. A. Socoró. 121/2014 deixant sense 
efecte l’excedència voluntària per tenir cura de fills de la sra. O. Roqué i 
donant una nova excedència voluntària. 122/2014 prorrogant l’excedència 
voluntària per tenir cura de fills de la sra. O. Guijarro. 123/2014 aprovant 
el conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’ajuntament de Tremp per establir el marc de col�laboració del projecte 
“treball a les 7 comarques”. 124/2014 autoritzant a l’entitat Club 4x4 
Terres de Lleida a realitzar la ruta turística dels dies 18 i 19 d’octubre de 
2014. 125/2014 aprovant el Pla de treball a desenvolupar per l’AODL i 
sol�licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 127/2014 
aprovant els convenis de col�laboració entre el departament d’Ensenyament, 
INS de Tremp, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la formació 
pràctica en centres de treball. 128/2014  aprovant la sol�licitud de 
subvenció a l’IDAPA per a actuacions de la xarxa de senders de la comarca. 
129/2014 nomenant a la funcionària amb habilitació de caràcter estatal, 
sra. P. Tomàs, del servei de SAT comissionada per exercir com a secretària-
interventora en el concurs de selecció i nomenament interí d’un secretari-
interventor a l’ajuntament d’isona i Conca Dellà. 130/2014 aprovant la 
suspensió temporal i el reinici de l’activitat de la instal�lació anomenada 
“Campament juvenil Flamisell”. 131/2014 aprovant la contractació per la 
prestació de serveis tècnics del sr. J. Castilló, enginyer de forest. 



132/2014 aprovant la reducció de la jornada laboral de la sra. O. Guijarro. 
133/2014 aprovant l’adjudicació, per procediment negociat sense 
publicitat, de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i manteniment de la 
xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà” a favor de l’empresa Miquel 
Rius, SA. 134/2014 aprovant la memòria de l’actuació “Pallars cultural 
2014” i sol�licitud de subvenció a l’IDAPA. 135/2014 aprovant l’atorgament 
de la 4a Beca de recerca del Pallars Jussà als srs. C. Muntaner i P. Castell 
pel treball titulat “Concedimus et statuimus. Projecte de recerca per a la 
confecció d’un llibre de privilegis i ordinacions de la vila de Tremp”. 
136/2014 aprovant el Pla de seguretat i salut de l’obra “Pla d’actuacions 
de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars 
Jussà”. 137/2014 acceptant l’encàrrec de gestió, fet pel Consorci per a la 
gestió de residus municipals a les comarques del Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà i Alta Ribagorça, del registre de correspondència al Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 138/2014 aprovant la compareixença en el recurs 
contenciós-administratiu núm.474/2014. 139/2014 aprovant el compromís 
socioeducatiu del menor R. A. Labanda. 140/2014 aprovant la renovació 
del compromís socioeducatiu dels menors A.J i J. J. Sierra   
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica i detalla aquest acord. 
 
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
308/2014 i 350/2014. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
44/2014 al 61/2014 que consten a l’expedient 308/2014 i del 62/2014 
al 75/2014 que consten a l’expedient 350/2014 i es donen íntegrament 
per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en la 
sessió ordinària del 7 d’octubre de 2014 i de 18 de novembre 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, amb els vots a favor dels 8 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 2 membres del gup 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: 46/2014 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 4/2014 i el seu pagament. 63/2014 
aprovant les factures incloses en la relació núm. 5/2014 i el seu pagament. 
65/2014 nomenant el sr. J. Castilló, enginyer de forest, director tècnic i 



coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres “Pla d’actuacions de 
conservació i manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars 
Jussà” i “Millora d’accessibilitat a recursos turístics en nuclis de població del 
Pallars Jussà”.  
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 13 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: 44/2014 atorgant un ajut 
d’urgència social a la sra. I. Muñoz. 45/2014 aprovant vàries factures i el 
seu pagament. 47/2014 atorgant una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal. 
48/2014 atorgant un ajut d’urgència social a la sra. E. Chelpanova. 
49/2014 atorgant un ajut d’urgència social al sr. J. Gibert. 50/2014 
aprovant la fra. 2503200000090564 d’Applus Iteuve Technology, SL i el seu 
pagament. 51/2014 aprovant vàries factures i el pagament. 52/2014 
atorgant un ajut d’urgència social a la sra. S. Ferrer. 53/2014 aprovant el 
pagament de les subvencions atorgades a entitats, associacions i 
ajuntaments. 54/2014 aprovant el complement d’activitat del mes de juliol 
de 2014. 55/2014 aprovant vàries factures i el pagament. 56/2014 
aprovant vàries factures i el pagament. 57/2014 atorgant un ajut 
individual de desplaçament. 58/2014 aprovant vàries factures i el 
pagament . 59/2014 aprovant el pagament dels xecs servei del mes de 
gener i febrer de 2014. 60/2014 aprovant vàries factures i el pagament. 
61/2014 atorgant un ajut d’urgència social al sr. A. Lao. 62/2014 
aprovant el pagament de la subvenció del projecte “Alt Pirineu digital@.....” 
a l’ajuntament de Puigcerdà i la fra 2503200000091384 de l’empresa Applus 
Iteuve Technology, SL.  64/2014 resolent favorablement la reclamació 
patrimonial presentada pel sr. M. Balust. 66/2014 aprovant el pagament 
del complement d’activitat del mes de setembre. 67/2014 autoritzant a les 
srs. Gómez, Boixadós i Prió a assistir a la jornada “trencar el silenci. L’abús 
sexual a l’entorn de la petita infància”, 68/2014 atorgant un ajut 
d’urgència social a la sra. I. Muñoz. 69/2014 autoritzant una bestreta de 
caixa a la sra. C. Vidal. 70/2014 atorgant un ajut d’urgència social al sr. J. 
Prunés. 71/2014 aprovant vàries factures i el seu pagament. 72/2014 
atorgant un ajut d’urgència social al sr. A. Lao.  73/2014 aprovant vàries 
factures i el seu pagament. 74/2014 atorgant un ajut d’urgència social al 
sr. M. Rodríguez. 75/2014 aprovant el pagament del complement 
d’activitat del mes de setembre.  
INTERVENCIONS: El sr. Ubach resumeix el contingut de l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació de la 2a modificació dels Estatus del Consorci 
Català de Desenvolupament Local. Exp. 295/08. 
 



Atès que en la sessió extraordinària urgent del Ple del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà de data 21 de juliol de 2008, es van aprovar el Estatuts del 
Consorci Català de Desenvolupament Local. I en la sessió extraordinària del 
Ple de data 21 de desembre de 2009, es va aprovar la primera modificació 
del Estatuts esmentats.  
 
Vist l’escrit del Consorci Català de Desenvolupament Local amb registre 
d’entrada núm. 2000, de data 28 de novembre de 2014, on es comunica al 
Consell Comarcal l’aprovació inicial de la modificació dels estatus del 
Consorci, conforme el previst a la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Atès que es considera 
necessari procedir a modificar determinats aspectes dels estatus que hauran 
d’adaptar-se a l’esmentada normativa, determinant l’administració pública 
on quedin ascrits així com el seu règim orgànic, econòmic i financer, d’acord 
amb la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Vist el text íntegre de la modificació dels Estatuts del Consorci Català de 
Desenvolupament Local, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de secretaria. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 47 2g. de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 114.3 d) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 160 i 313. 2 i 3, del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny. L’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovada pel DL 4/2003, de 4 de novembre i l’article 7.2 del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, i resta de legislació concordant 
 
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 13 
membres presents, dels 19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la 2a modificació dels Estatuts del Consorci 
Català de Desenvolupament Local, amb el text que consta a l’expedient. 
SEGON.- Ratificar l’acord de l’Assemblea General del Consorci Català de 
Desenvolupament Local d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del 
Consorci Català de Desenvolupament Local per a la seva adequació a la 
legislació vigent. 



TERCER.- Comunicar aquest acord al Consorci Català de Desenvolupament 
Local i delegar el tràmits de publicació i informació pública d’aquest acord en 
el Consorci. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
ITNERVENCIONS: El sr. Ubach fa palés el contingut de l’acord. 
 
Sisè.- Aprovació de l’Ordenança reguladora del Reglament de la 
factura electrònica. Exp. 382/2014. 
 
Vista la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, 
publicada al BOE núm. 311 de 28 de desembre de 2013, que disposa que a 
partir del dia 15 de gener de 2015 serà obligatòria la factura electrònica per 
a tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a 
l’administració pública. 
 
Vista l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà aprovada pel Ple del Consell Comarcal en data 12 
de març de 2012. 
 
Ates la necessitat de redactar una Ordenança reguladora de la factura 
electrònica.  
 
Vist el text de l’Ordenança reguladora de la factura electrònica, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe de secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist l'article 14 j) 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 49 de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, els articles 55, 56 i 57 del 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda,  per unanimitat dels 13 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’Ordenança reguladora de la factura electrònica, que 
consta a l’expedient. 
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, l’Ordenança quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 



TERCER.- Facultar el President per donar compliment al present acord.  
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
 
Setè.- Derogació de l’Ordenança fiscal específica núm. 2.1 
reguladora dels preus públics del CITA. Exp. 64/06. 
 
Vista l'Ordenança fiscal específica núm. 2.1 reguladora dels preus públics del 
CITA, aprovada pel Ple del Consell Comarcal del dia 18 de març de 1997, i 
publicada definitivament al BOP núm. 65, de data 31 de maig de 1997 i 
modificada per acords posteriors, éssent la darrera modificació en el Ple 
ordinari de 2 de desembre de 2013. 
 
Vista la memòria de presidència, que consta a l’expedient, on es posa de 
manifest que es necessària la derogació de l’Ordenença fiscal específica 
núm. 2.1 reguladora del preus públics del CITA, atès que la prestació dels 
serveis que regula es fa mitjançant els serveis tècnics del Consell Comarcal. 
 
Vist l’informe de secretaria i informe jurídic, que consten a l’expedient. 
 
De conformitat amb els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març. L’article 49 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
114.3 apartat j) del Text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada pel DL 2/2003, de 28 d’abril. 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, per unanimitat dels 13 
membres presents, dels 19 que el componen:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la derogació l'Ordenança fiscal específica 
núm. 2.1 reguladora dels preus públics del CITA. 
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, l’Ordenança quedarà derogada definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Facultar el President per donar compliment al present acord.  
INTERVENCIONS: El sr. Ubach resumeix l’acord. 
 
Vuitè.- Aprovació dels preus públics dels serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 388/2014.  
 



Atès que des del Consell Comarcal es presta el servei d’assistència tècnica 
als ajuntaments de la comcarca i s’ofereix serveis de suport a projectes 
empresarials, tot això fa necessari la regulació dels preus públics a establir 
per l’ús d’equipaments i serveis. 
 
Vist l’estudi econòmic per la creació de preus públics dels serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït, amb la proposta de preus públics que es descriu 
a continuació:  
 
CONCEPTE PREU  € 

Impressions de gran format – Plotter 

PLOTER A0 10,96 
PLOTER A1 8,76 
PLOTER A2 6,57 
FOTOCÒPIES PLÀNOLS OPAC metre lineal 2,31 
 
CONCEPTE PREU  € 

Serveis web    

ALLOTJAMENT DOMINI ANUAL  
500 Gb, 10 bústies correu, 2 Gb transferència 

141,10 

REGISTRE DOMINI I MANTENIMENT ANUAL 20,00 
REGISTRE DOMINI .CAT 30,00 
HOSTING WEB DIRECTORI 35,27 
500 Mb ADDICIONALS D'ALLOTJAMENT 30,00 
10 BÚSTIES ADDICIONALS 30,00 
1 GB SUPLEMENTÀRIA AMPLE DE BANDA 25,00 
 
 
CONCEPTE PREU  € 

Serveis tècnics   

CONFECCIÓ PÀGINES WEB PLANTILLA 140,87 
CONFECCIÓ DE PLÀNOL ESCALA VARIABLE 18,26 
WEB AMB GESTIÓ DE CONTINGUTS 900,00 
FORMACIÓ segons matèria 71,16 
HORA TÈCNIC 27,50 
DESPLAÇAMENT SERVEI TÈCNIC 13,73 
INSCRIPCIÓ JORNADES segons tema 71,16 
QUOTA MENSUAL TELEASSISTÈNCIA (3 serveis) 32,04 
QUOTA TELEASSISTÈNCIA 1 HORA 51,27 
 



CONCEPTE PREU  € 

Lloguer d’espais i equips  

PROJECTOR DE VIDEO I PC  116,84 
LLOGUER AUDITORI 75,94 
LLOGUER SALA DE REUNIONS 37,97 
 
Vist l’article 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el 
TRLHL, l’article 26 i següents de la Ley 8/1989, de 13 de abril de tasas y 
precios públicos, els articles 60 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic i procediment administratiu comú, l’article 178. 1. b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refòs de la Llei 
8/87, municipal i de règim local de Catalunya, els articles 63.2 i 66.1 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, l’article 23.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de règim local i l’article 14, del DL 2/2003, 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 13 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 

PRIMER.-  Aprovar els preus públics dels serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, tal com es descriu a la part expositiva. 
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, els preus públics quedaran aprovats definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach detalla el contingut de l’acord. 
 
Novè.- Aprovació de la 2a modificació de les bases d’execució del 
pressupost de l’exercici 2014. Exp. 383/2014. 
 
Vist l’expedient de la segona modificació de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2014, al qual són incorporats: els informes de 
Secretaria i Intervenció. 
 
Vist el text de modificació de l’article 37. Bestretes de caixa,  de les Bases 
esmentades,  que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
Vistos els articles 162 i següents del Text Refós de la Llei d’hisendes locals 
39/88, de 28 de desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril; 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 13 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la segona modificació de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2014, amb el text que consta a 
l’expedient. 
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, 
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí oficial de la província i en la Seu 
electrònica de la Corporació. Si no es presenten al�legacions, l'expedient 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
QUART.- Trametre’n, 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 explica la raó de l’adopció d’aquest acord. 
 
Desè.- Aprovació de la 3a modificació de crèdit del pressupost del 
Consell Comarcal de l’exercici 2014. 
 
S’incorpora el conseller sr. Alex Garcia Balust. 
 
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. Majors ingressos afectats a la partida de despeses. 
2. Incorporació de romanents de tresoreria afectats. 
3. Transferències entre partides. 
 
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, amb els vots a favor dels 9 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 2 membres del gup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 5 membres del grup comarcal del PSC: 
 



PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la tercera 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 i la sra. Ruché detallen aquest acord. 
El sr. Ardanuy comenta que s’ha elaborat un estudi del cost de l’energia 
elèctrica de tots els edificis del Consell i s’ha reduït aquest cost un 10% 
mitjançant el canvi, a la baixa, de la potència d’alguns d’aquests edificis. 
El sr. Colom sol�licita un estudi en aquest sentit, de tot el patrimoni del 
Pallars Jussà. Demana que totes les instal�lacions estiguin actualitzades a 
nivell d’aïllaments tèrmics, etc. I es produeixi la mínima despesa energètica. 
Suggereix que s’utilitzi el pelet com a font d’energia. Creu que és obligació 
de l’administració liderar aquestes iniciatives. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’opinions entre els assistents. 
Finalitza el debat preguntant el sr. Borrell sobre l’augment de l’import de la 
partida de despeses de material de l’arxiu, la sra. Ruché li respon que s’ha 
fet un canvi de partida, es a dir, que es passa del capítol 2 de material 
ordinari a capítol 4 de convenis de col�laboració.  
 
Onzè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 3r 
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. 
 
Dotzè.- Aprovació de la sol�licitud als jutjats i tribunals per tal que 
els processos judicials a Catalunya es duguin a terme en llengua 
catalana. Exp. 381/2014. 
 



L’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el català com a 
llengua pròpia de Catalunya, d’ús normal de les administracions públiques 
de Catalunya, i oficial, que totes les persones tenen el dret d’utilitzar i el 
dret de conèixer, així com també reconeix que els poders públics han de 
facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure. 
 
Aquest reconeixement té el seu correlatiu en l’article 33.1 del mateix Estatut 
que consagra el dret d’opció lingüística dels ciutadans, els quals tenen dret 
en les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions 
públiques de Catalunya a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. 
 
Si bé en l’àmbit de les administracions públiques s’han articulat solucions a 
la pluralitat lingüística la realitat demostra que l’administració de justícia ha 
estat, en aquest sentit, com un reducte aïllat, poc permeable a la utilització 
d’altres llengües oficials diferents del castellà i això a pesar del 
reconeixement que l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juiol, del 
poder judicial, va fer de les altres llengües com a oficials en l’administració 
de justícia, habilitant el seu ús en totes les actuacions judicials.  I a pesar 
ta,bé que l’apartat 3 de l’article 33 de l’Estatut estableix l’obligació de jutges 
i magistrats, fiscals i del personal al servei de l’administració de justícia, 
d’acreditar, per prestar serveis a Catalunya, que tenen un nivell de 
coneixement adequat i suficient de les llengües oficials que els faci aptes per 
complir les funcions pròpies dels seus llocs de treball; exigència que resulta 
així mateix de l’article 102.1 i 4 del mateix Estatut. 
  
En els darrers temps, l’ús del català als jutjats i tribunals de justícia de 
Catalunya ha experimentat fins i tot un cert retrocés. Sovint succeeix que a 
l’hora  de relacionar-se amb l’Administració de justícia, persones que parlen 
català en tots els àmbits de la vida privada i social, canvien de llengua i 
utilitzen el castellà, tant de forma oral com escrita. 
 
Cal una acció sostinguda en el temps que afavoreixi que el català sigui 
utilitzat amb normalitat, també en l’àmbit de la justícia, perquè el dret a 
usar la llengua catalana davant l’Administració de justícia és un dret 
indiscutible, regulat només a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, sinó 
també a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, a la Carta 
europea de les llengües regionals o minoritàries i a la Carta dels drets dels 
ciutadans davant la justícia; i suposa que els ciutadans han de poder triar la 
llengua en què relacionar-s’hi i ser-ne atesos, oralment i per escrit. 
 
L’article 50.1 de l’Estatut, per la seva banda, estableix el deure dels poders 
públics de protegir el català i de fomentar-ne l’ús, la difusió i el 
coneixement.  
 



D’acord amb l’article 13.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, tothom qui ho 
sol�liciti ha de rebre en la llengua oficial demanda les testimoniances de les 
sentències i els actes resolutoris que l’afecten, sense retards per raó de 
llengua. La ratificació per Espanya l’any 2011 de la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries va suposar estendre aquest dret a tota la 
documentació i al mateix procés. Així, l’article 9.1 de la Carta, un dels 
ratificats íntegrament per Espanya, estableix el compromís d’assegurar que 
els òrgans jurisdiccionals, a petició d’una de les parts, menin el procediment 
en les llengües regionals o minoritàries, i ho repeteix per als ordres 
jurisdiccionals, civil, penal i administratiu. Encara, l’article 33.2 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya reconeix el dret de totes les persones, en les 
relacions amb l’Administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i els 
registres públics a utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les 
actuacions judicials, notarials i registrals, i a rebre tota la documentació 
oficial emesa a Catalunya en la llengua sol�licitada, sense que puguin patir 
indefensió ni dilacions indegudes a causa de la llengua emprada, ni se’ls 
pugui exigir cap mena de traducció. 
 
El Gabinet Jurídic, integrat per tots els advocats de la Generalitat, és l’òrgan 
encarregat de l’assessorament en dret i la representació i la defensa jurídica 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la seva Administració. 
 
En l’exercici de les seves funcions contencioses davant els òrgans judicials i 
en totes les actuacions judicials que es duen a terme a Catalunya, els 
advocats i advocades de la Generalitat empren el català. Tanmateix, i per 
tal d’aconseguir la plena normalitat de l’ús del català en l’àmbit de la 
justícia, és fa necessari que les actuacions judicials es facin en la llengua 
pròpia de Catalunya, com una garantia més del dret d’ús de la llengua 
pròpia en el món judicial i com un exponent d’una justícia moderna, àgil i 
eficaç. 
 
A la reunió de l’Observatori Català de la Justícia del dia 12 de desembre de 
2012, es va aprovar el “Manual de bones pràctiques lingüístiques a la 
Justícia”, un treball realitzat pel grup de treball de l’Observatori Les llengües 
a Catalunya en l’àmbit de l’Administració de Justícia que en la seva bona 
pràctica 3.6 ja va acordar que l’advocat en un procés sempre pot demanar 
les actuacions en català per mitjà d’una petició expressa al jutjat” essent el 
millor sistema per fer efectiu aquesta dret “la petició formal en un altressí 
en el primer escrit que adreça dins del procediment”. 
 
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 14 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Que en els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en 
els quals el Govern o l’Administració de la Generalitat o entitats del seu 
sector públic siguin part, en el primer acte processal en què sigui possible 
fer-ho, la seva representació i defensa sol�liciti a l’òrgan jurisdiccional 
competent que la tramitació del procés es realitzi en llengua catalana en les 
diverses instàncies que tinguin lloc a Catalunya.   
SEGON.- Comunicar aquest acord a la direcció general de política lingüística 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach fa palés el contingut de l’acord. 
 
Al finalitzar la sessió el sr. Ubach informa sobre el pagament a Consells i 
Ajuntaments del Fons de Cooperació Local, mitjançant un Pla extraordinari 
d’assistència financera comarcal, que es farà de forma individualitzada a 
mesura que la Diputació vagi reben la documentació d’aquests, ens locals.  
També informa sobre el nou recurs contenciós administratiu que 
l’ajuntament de Tremp ha interposat contra l’acord del Ple del Consell 
Comarcal de 15 de setembre de 2014, de ratificació definitiva de la 
dissolució del Consorci per a la gestió dels residus municipals a les 
comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. 
 
El sr. Ardanuy informa sobre la campanya promoguda per la Generalitat de 
Catalunya i l’Obra social de Caixabanc sobre la Gent Gran com a patrimoni 
de la humanitat. 
 
Finalitza la sessió desitjant el sr. Ubach, unes bones festes, salut i sort per a  
tots els presents i un bon any 2015. 
 
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, 
 


