ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2014
ACTA NÚM.: 4/2014
DATA: 14 de juliol de 2014
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 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 mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
CONSELLERS
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SRA. NEUS BURGUÉS COMA
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. JORDI COLOM PERNA
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JOAN ELIES CLARET
SR. DAVID FUENTES CAELLES
SR. ÀLEX GARCIA BALUST
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP MA. PONT BONET
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. JAUME MONTANUY BARÓ
SR. JULIÀ SALA MONSÓ

SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT. Gerent
Quòrum
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 16 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
Abans de l’inici de la sessió el sr. Ubach exposa la necessitat de convocar un
ple extraordinari urgent després d’aquesta sessió.
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 5
de maig de 2014. Exp. 156/2014.
Vista l’acta de l’òrgan plenari de la sessió extraordinària de 5 de maig 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 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta de l’òrgan plenari de la sessió extraordinària de 5
de maig de 2014, que s’ha tramès a tots els consellers amb la convocatòria
de la sessió.
Segon.- Presa de possessió del Sr. Jordi Colom Perna com a
conseller comarcal. Exp. 258/2011

En data 9 de juliol de 2011 es va constituir el Consell Comarcal del Pallars
Jussà en la sessió plenària de la mateixa data.
En la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà del dia 7
d’abril de 2014 es va prendre coneixement de la renuncia al càrrec de
conseller comarcal del Sr. Andreu Isanta Eroles membre del grup comarcal
del PSC-Progrés municipal.
En data 15 de maig de 2014, la Junta Electoral Central va proclamar
conseller comarcal electe el Sr. Jordi Colom Perna, substitut del Sr. Andreu
Isanta Eroles. Per tal d’adquirir la plena condició del seu càrrec, cal que
prestin jurament o promesa descrits en el RD707/79, de 5 d’abril, en relació
a l’article 108.6 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral
general.
Atès que s’ha complert el que prescriu l’article 75.7 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 163 del DL 2/2003,
de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal
i de règim local de Catalunya, que determinen l’obligació dels consellers
electes a formular la declaració de possibles causes d’incompatibilitat i
activitats, i dels béns patrimonials de què disposen.
Seguidament, el Sr. President pren promesa al Sr. Jordi Colom Perna.
El Sr. Jordi Colom Perna, promet el seu càrrec davant dels 16 consellers
comarcals presents, dels 19 que el componen i el President el declara
conseller comarcal.
INTERVENCIONS: El sr. President entrega l’escut del Consell Comarcal, als
consellers srs. Jordi Colom, David Fuentes i Alex Garcia.
Tercer.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de la sessió
extraordinària de 2 d’abril de 2014. Exp. 122/2014 i de la sessió
ordinària de 20 de maig de 2014. Exp. 179/2014
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 2 d’abril
de 2014 i de la sessió ordinària de 20 de maig 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 extraordinària de 2 d’abril de 2014 i de la sessió ordinària de 20 de
maig de 2014.
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp.
127/2014 i 178/2014.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
169/2013 i del 8/2014 al 53/2014 que consten als expedients
127/2014 i 178/2014 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 2 d’abril de 2014 i en la sessió ordinària de 20 de
maig 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, per unanimitat dels 16 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 169/2013 deixant sense
efectes el decret de presidència 83/2013 i aprovant el nous preus públics
del “Centre de visitants-Epicentre”. 8/2014 aprovant les fitxes retributives
del personal del Consell Comarcal per l’anualitat 2014. 39/2014 aprovant
el contracte de cessió en comodat del fons documental de l’ajuntament de
Senterada a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. 40/2014 aprovant el
document d’allegacions contra les incidències i observacions de l’informa
provisional de l’AUDIT. Verificació administrativa sobre la despesa declarada
a 30-06-2013 del projecte FEDER. 44/2014 autoritzant a l’entitat Travell
Nexus Spain, SL la realització d’una excursió en vehicles 4x4.
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 9/2014 donant de baixa el
compromís socioeducatiu del menor Sierra Aguilar. 10/2014 aprovant la
pròrroga de la situació d’excedència voluntària de la sra. O. Roqué.
11/2014 donant de baixa el compromís socioeducatiu del menor Frauca
Lamorena. 12/2014 aprovant la sollicitud del servei de teleassistència al
sr. J. Cots. 13/2014 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-2011/728 i
el seu pagament. 15/2014 aprovant la contractació urgent de la sra. M.
Damont. 16/2014 autoritzant la realització de les pràctiques acadèmiques
a la sra. L. Boixadera. 17/2014 aprovant la sollicitud del servei de

teleassistència del sr. S. Boixadós. 18/2014 atorgant el premi del concurs
“Premi Jove Emprenedor/a-2013”. 20/2014 aprovant les memòries
incloses en el Pla “Dinamització turística de l’eix Collegats-Terradets a la
comarca del Pallars Jussà” i sollicitud de subvenció al departament
d’Empresa i Ocupació. 21/2014 aprovant la sollicitud del servei de
teleassistència del sr. F. Pasarisa. 22/2014 aprovant la certificació 6a de
l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de
Tremp”. 23/2014 ratificant el nomenament dels membres del Grup de
treball del Pallars Jussà de política forestal. 24/2014 aprovant la
contractació urgent de la sra. M. Mauri com a treballadora familiar.
25/2014 aprovant la liquidació del pressupost de l’exercici 2013. 26/2014
aprovant la contractació urgent de la sra. M. Seix com a tècnic. 27/2014
aprovant el compromís socioeducatiu de la menor Golles Heredia. 28/2014
aprovant la modificació de la categoria laboral del sr. Bernadó. 29/2014
aprovant el servei de teleassistència a la sra. Colomina. 30/2014 aprovant
la contractació urgent del sr. Vitoria, com a peó. 31/2014 aprovant la
certificació 7a de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit
controlat comarcal de Tremp” i la fra. núm. 2014002. 32/2014 aprovant el
servei de teleassistència a la sra. López. 33/2014 aprovant la renovació del
compromís socioeducatiu de la menor ACS. 34/2014 aprovant el marc
pressupostari a mig termini pel període 2015-2017. 35/2014 aprovant el
servei de teleassistència al sr. Homs. 36/2014 aprovant el padró fiscal de
la taxa de recollida i tractament de residus sòlids urbans per l’any 2014.
37/2014 aprovant la contractació del servei tècnic de gestió forestal.
38/2014 aprovant la concessió i el pagament dels ajuts del Pla de
dinamització per l’ocupació. 41/2014 aprovant la renovació del compromís
socioeducatiu dels menors A i CFM. 42/2014 aprovant el compromís
socioeducatiu de la menor MFM. 43/2014 aprovant la contractació urgent
de la sra. Nisarre com a diplomada en educació social. 45/2014 sollicitant
a la direcció general de Polítiques Ambiental del departament de Territori i
Sostenibilitat una subvenció per dur a terme l’actuació “Itinerari pel marge
dret de l’embassament de Sant Antoni. Carril bici Salàs-S. Joan
Vinyafrescal-La Pobla de Segur”. 46/2014 sollicitar al consorci AOC l’alta
al servei e-NOTUM. 47/2014 contractant pel procediment d’urgència a la
sra. Moral com a tècnic de joventut. 48/2014 aprovant el reconeixement
del dret a percebre el complement de millora del sou a la sra. Lara.
49/2014 aprovant la collaboració amb el Collegi Oficial de Treball Social
de Catalunya per desenvolupar el servei de supervisió grupal. 50/2014
aprovant la memòria de la publicació “La Conca de Tremp, on les pedres
parlen” i sollicitud de subvenció a l’IEI. 51/2014 aprovant la memòria de
l’actuació “Projecte Pallars Cultural 2014” i sollicitud de subvenció a l’IEI.
52/2014 nomenant els delegats titulars i suplents al 7è Congrés Nacional
de la Gent Gran. 53/2014 aprovant la certificació 8a de l’obra “Projecte

constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” i la fra.
núm. 2014003.
B) El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 11 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:
TERCER.- Convalidar el Decret del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 19/2014 aprovant el
conveni de collaboració entre el departament d’Ensenyament, el Consell
Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de Tremp i l’Institut Geològic de
Catalunya.
QUART.- Donar-se per assabentats del Decret del President del Consell
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 14/2014 aprovant les
certificacions de l’obra PG-ET-2012/761 i el seu pagament.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut del decret 45/2014 i
detalla les subvencions atorgades al Pirineu i al Segrià.
El sr. Borrell fa palés que el grup comarcal del PSC s’abstindrà en la votació
dels decrets 14/2014 i 19/2014, el text dels quals conta a l’expedient.
Cinquè.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
126/2014 i 177/2014
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats
73/2013 i 74/2013 i del 6/2014 al 29/2014 que consten als
expedients 126/2014 i 177/2014 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 2 d’abril de 2014 i en la sessió ordinària de 20 de
maig 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 11 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: 74/2013 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 11/2013 i el seu pagament. 10/2014
aprovant les factures incloses en la relació núm. 1/2014 i el seu pagament
17/2014 nomenant la sra. Mina Pedrós Pons, enginyera tècnica industrial,

coordinadora en matèria de seguretat i salut de l’obra “Adequació de la
xarxa de senders senyalitzats en els espais naturals del Pallars Jussà”.
18/2014 aprovant les factures incloses en la relació núm. 2/2014 i el seu
pagament. 29/2014 aprovant la cessió de crèdit sollicitada per l’empresa
UTE Pallars, Àridos Roma, SAU i Enric Mitjana Dalmau a favor de Banc de
Sabadell, SA.
B) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels
19 que el componen:
SEGON.- Convalidar el Decret del Gerent del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 15/2013 atorgant una
subvenció als usuaris del servei de transport adaptat per l’anualitat 2012 i el
pagament.
TERCER.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 73/2013 aprovant la fra.
núm. 1/146 de GS Gastronomia, SCP i el pagament. 6/2014 autoritzant al
sr. R. Iglesias a assistir al 1r Fòrum de Turisme de reunions de Catalunya.
7/2014 atorgant una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal. 8/2014 aprovant
el pagament a l’ACA. 9/2012 aprovant l fra 250320000086936 d’Applus
ITV, SL i el pagament. 11/2014 atorgant un ajut d’urgència social al sr. J.
Vicent. 12/2014 aprovant el pagament de les despeses del personal tècnic
del projecte “Treball a les 7 comarques” als ajuntaments d’Isona i Conca
Dellà i La Pobla de Segur. 13/2014 aprovant vàries factures i el pagament.
14/2014 aprovant el pagament als usuaris del programa “Xecs-servei” del
període anualitat 2013. 16/2014 aprovant el pagament als usuaris del
programa “xecs-servei” del període novembre-desembre 2012. 19/2014
resolent favorablement la reclamació patrimonial presentada pel sr. TGR.
20/2014 aprovant vàries factures i el seu pagament. 21/2014 aprovant el
pagament de l’impost i la taxa de la llicència d’obres per la construcció d’un
dipòsit de formigó de 1.000 l. per la recollida de filtracions d’aigua a la part
baixa sobre el barranc de Cambranals. 22/2014 aprovant els pagaments a
l’ajuntament de Tremp per la compensació econòmica d’entrada de residus
a l’abocador comarcal. 23/2014 aprovant el pagament a l’ajuntament de
Tremp en compliment del conveni de collaboració signat entre el Consell
Comarcal, l’ajuntament de Tremp i el departament de Cultura i Mitjans de
comunicació. 24/2014 aprovant els pagaments a l’ajuntament de Tremp en
compliment del conveni signat entre la Facultat de Medicina i Escola
Universitària d’infermeria de la UdL, el consell comarcal i l’ajuntament de
Tremp i per l’organització del Festremp.25/2014 autoritzant l’assistència
del sr. Iglesias al curs “Senderisme al Pirineu: nous camins per a un sector
emergent” i aprovant el pagament de la inscripció. 26/2014 aprovant el
pagament del complement d’activitat del mes d’abril de 2014. 27/2014
aprovant l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament del curs escolar

2013-2014 i el pagament. 28/2014 aprovant vàries factures i el seu
pagament.
Sisè.- Aprovació definitiva dels comptes generals de l’exercici 2013.
Exp. 196/2014.
Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consell Comarcal de l’exercici de
2013, tramitat i examinat acuradament.
Atès que en data 28 de maig de 2014 la Comissió Especial de Comptes va
informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Pallars
Jussà de l’exercici de 2013 i considerà que han quedat degudament
justificats els manaments de pagament i d’ingrés, les alteracions
patrimonials i els comptes presentats. Aquest acord s’ha exposat al públic
en el BOP de Lleida núm. 106 del dia 4 de juny de 2014.
De conformitat amb l’article 209 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els
informes del secretari i de l’interventor. 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 favorables dels 11 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 els Comptes Generals del Pressupost de l’exercici de
2013 del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb la redacció i documentació
que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè
realitzi els tràmits que calguin per donar compliment al present acord, i
especialment per posar l’expedient i la documentació complementària a
disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i del Tribunal de
Comptes.
TERCER.- Condicionar aquesta aprovació a l’exposició al públic de
l’expedient al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Edictes de la
Corporació. Si no es presenten allegacions, l'expedient quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach sollicita a la sra. Ruché que faci un resum
del contingut de l’acord.
La sra. Ruché explica el contingut de l’acord i el resumeix.

El sr. Borrell en nom del grup comarcal del PSC demana uns aclariments
sobre els punts 2.12 i 2.13 de l’informe d’intervenció que consta a
l’expedient.
La sra. Ruché aclareix l’increment del cost d’alguns subministraments pel
que fa al punt 2.12 i proposa diversificar el diferents subministradors o
utilitzar el procediment negociat. Pel que fa al punt 2.13 que fa referència a
la Societat Neteja i Serveis Pallars Jussà explica que la comptabilitat està en
procés de tancament.
El sr. Bellera fa un resum des de l’aprovació dels comptes fins al laude
arbitral, explica que s’intentarà que durant la tardor quedi liquidada aquesta
societat.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions, el sr. Colomina
demana que s’enviï a tots els consellers, juntament amb les propostes
d’acord, un resum dels comptes generals.
Setè.- Aprovació de la modificació de drets i obligacions reconeguts
d’exercicis anteriors. Exp. 236/2014.
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal determinar si la relació de drets reconeguts i obligacions
reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de
cobrament i pagament responen a drets i obligacions efectivament exigibles
actualment.
Vista la documentació, que consta a l’expedient, per a l’aprovació i
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis
anteriors, pendents de cobrament i per a l’aprovació i comptabilització, si
escau, de baixes d’obligacions reconegudes d’exercicis anteriors, pendent de
pagament.
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient.
Vistos els articles 64 a 67 i 70 de la Llei general tributària, 59 a 62 i 163 a
167 del Reglament general de recaptació, 40 i 41 de la Llei general
pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb
la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. Els articles 46 i 47 del
Reial decret legislatiu 1091/1998, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general pressupostària. 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 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de -14.932,49
€, el detall individualitzat del qual figura a l’expedient.
SEGON.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de
-20.887,31 €, el detall individualitzat del qual figura a l’expedient.
Vuitè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 2n
trimestre de 2014. Exp. 157/2014 i informes de reparo de l’exercici
2013. Exp. 235/2014.
A) 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

B) De conformitat amb l’article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, en relació als informes sobre resolucions de discrepàncies,
s’informa al Ple del Consell Comarcal de l’informe de reparo efectuat a
l’exercici 2013 i que consta a l’expedient.
INTERVENCIONS: Es fa constar que els informes de reparo, consten a
l’expedient. Són resumits pel president del Consell.
Novè.- Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva de
l’exercici 2013 de la taxa de RSU. Exp. 255/2013.
Vist el resum de càrrecs, ingressos, baixes i valors pendents de cobrament,
pertanyents a la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici de
2013, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, feta pel servei de gestió i
recaptació per valor d’ingressos directes de l’any 2013.

Atès que el Consell Comarcal té delegada la recaptació executiva a la
Diputació de Lleida per acord del Ple de 29 de març de 1996, on es va
aprovar el conveni corresponent.
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 liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici
de 2013 del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
SEGON.- Trametre aquest acord i una còpia de la liquidació al servei de
recaptació executiva de la Diputació de Lleida.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. Existeix un
7,11% de rebuts pendents de cobrar. Durant aquest exercici s’ha revisat el
padró de la cobrança i s’han inclòs 700 altes noves. El sr. Comenge detalla
els treballs desenvolupats.
Desè.- Aprovació del manifest dels càrrecs electes locals del Consell
Comarcal de suport a la consulta del 9 de novembre. Exp. 325/2013.
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant
que càrrecs electes locals que som de la nostra comarca, els sotasignants
volem manifestar el compromís amb el procés que ens ha de conduir a
exercir el dret a decidir sobre el futur del nostre país.
Aquest compromís, expressat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà a
través dels seus Plens, deriva dels nostres valors democràtics, de la nostra
convicció que és la voluntat popular la que configura les lleis i les normes i
que aquestes no poden mai coaccionar una clara majoria com és el cas de la
ciutadania de Catalunya que reclama poder decidir de manera democràtica,
cívica i pacífica el futur del país.
Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la
ciutadania catalana ha anat acumulant decepcions i greuges per part de les
institucions de l’Estat espanyol i també s’ha anat constatant la incapacitat
d’aquest Estat de reconèixer la seva pluralitat nacional interna. Lluny
d’aquest reconeixement, que potser hagués facilitat un encaix còmode de la
nació catalana en el marc espanyol, les institucions espanyoles i els seus
principals partits polítics, han optat per recentralitzar l’Estat, incomplir els
compromisos, laminar les competències catalanes, negar la nostra realitat

nacional, atacar constantment eines tan vitals per la cohesió social del
nostre país com la immersió lingüística a les escoles o agreujar una situació
de dèficit fiscal insostenible.
La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics
del nou Estatut d’Autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions
Catalunya-Espanya, posant de manifest que la voluntat de la ciutadania
catalana expressada a les urnes era secundària davant l’opinió d’un Tribunal
polititzat.
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquesta
sentència, i les organitzades per l’Assemblea Nacional Catalana, l’11 de
setembre del 2012 i la impressionant Via Catalana de l’11 de setembre del
2013, mostren la voluntat molt majoritària de la societat de poder decidir el
futur polític de Catalunya, inclosa l’opció d’esdevenir un estat independent.
A nivell polític-institucional, les eleccions al Parlament de Catalunya de
novembre de 2012 varen generar una clara majoria compromesa amb un
mandat democràtic inequívoc: organitzar un referèndum o consulta sobre el
futur polític de Catalunya. A partir d’aquí, la Declaració de Sobirania i el Dret
a Decidir del poble de Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del
Pacte Nacional pel Dret a Decidir o l’acord de sis forces polítiques el 12 de
desembre de 2013 sobre el contingut i la data de la consulta, han anat
configurant l’imprescindible full de ruta institucional per, finalment, el 9 de
novembre, posar la decisió sobre el futur polític del país en mans de la
ciutadania, és a dir, perquè el poble català exerceixi finalment el seu dret a
l’autodeterminació.
A pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels
Diputats d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès
amb força per la societat catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat
possible entre societat civil, institucions catalanes i partits polítics favorables
a la consulta, és a dir, la conjuminació de l’energia popular i cívica amb la
fermesa institucional i política.
En aquest context decisiu els electes locals del CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS JUSSÀ, amb els vots favorables dels 11 membres del grup
comarcal de CiU, els 3 membres del grup comarcal d’ERC i el vot del sr.
Borrell del grup comarcal del PSC i amb l’abstenció dels srs. Colom,
Colomina, Dalmau i Jordana del grup comarcal del PSC:
PRIMER.- Manifestem que Catalunya és una nació i que tota nació té dret a
decidir el seu futur polític de manera lliure i democràtica.

SEGON.- Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i
amb el govern de la Generalitat, representants legítims del poble català, per
tal que la consulta del proper 9 de novembre sigui una realitat.
TERCER.- Reconeixem l’important paper que el municipalisme català està
jugant per tal de poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als
ajuntaments del nostre país, i en particular al Consell Comarcal del Pallars
Jussà, la màxima collaboració i lleialtat institucional amb la consulta del 9
de novembre.
QUART.- Fem una crida per tal que el desenllaç del procés cap a l’exercici
del dret a decidir s’esdevingui, en tot moment, des de la defensa dels valors
democràtics, del diàleg i de la cohesió social.
CINQUÈ.- Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i
pacífica en aquest camí democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des
de la seva llibertat, el futur polític del nostre país.
SISÈ.- Acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la
Generalitat, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
INTERVENCIONS: El sr. Ubach resumeix el contingut de l’acord.
El sr. Borrell pregunta si la proposta ha estat tramesa per l’Associació
Catalana de Municipis per la Independència.
El sr. Ubach li respon afirmativament.
El sr. Borrell fa palés que els membres del seu grup tenen llibertat de vot en
aquest punt.
El sr. Colomina comunica que ell s’abstindrà perquè no està d’acord amb
l’exposició de motius.
El sr. Dalmau comunica que s’abstindrà perquè no està d’acord amb el
redactat general de la proposta.
Onzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 237/2014.
Precs i preguntes
Primer
El sr. Borrell pregunta sobre la gestió actual de l’edifici anomenat CITA. Vol
saber com s’utilitza l’import de les despeses de manteniment i com s’ha
optimitzat la inversió que es va fer com a Espai d’atenció turística (EAT). Al
grup comarcal del PSC li preocupa veure un edifici amb una infraestructura
important i un cost d’inversió rellevant que s’està deteriorant.
El sr. Ubach li respon que a l’equip de govern també li preocupa i que s’ha
intentat buscar diferents solucions entre elles obrir un centre de treball per
discapacitats, per això s’han mantingut contactes, que no han donat els
resultats esperats.

També s’ha tret l’edifici a concurs, com espai de restauració, etc., amb un
preu i unes condicions molt avantatjoses, concurs que ha quedat desert.
A nivell individual s’ha buscat empreses d’hostaleria que visitaran el centre
la propera setmana. Actualment s’utilitza una part de l’edifici com a viver de
5 empreses de la comarca. Seguidament es produeix un ampli canvi
d’impressions.
Segon
El sr. Borrell exposa que els representants del Consell a diferents entitats,
institucions, etc., no informen al Plenari del contingut de les diferents
reunions a les que assisteixen, ni dels projectes o actuacions que es
desenvolupen.
El sr. Ubach informa que a la majoria d’aquestes reunions hi assisteix ell
com a representant del Consell o per delegació un vicepresident. Fa palès
que són reunions de treball i s’informa del contingut a la Junta de Govern i
al Ple del Consell.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.
Tercer
El sr. Borrell demana que el Consell Comarcal satisfaci els deutes pendents
amb els ajuntaments. Hi ha deutes amb antiguitat de 18 mesos.
El sr. Ubach li respon que aquest problema és general per a tots els
Consells, les subvencions de la Generalitat s’ingressen d’una forma molt
endarrerida i pràcticament no es pot aconseguir finançament privat dels
bancs.
Després d’un ampli canvi d’impressions el sr. Colom demana la paraula i
sollicita al Consell el pagament puntual del deute a les empreses
concessionàries perquè aquestes puguin mantenir el nivell d’ocupació a la
comarca i amb això estabilitzar la població d’aquesta.
El sr. Ubach li respon que evidentment és una preocupació del Consell i li
posa com exemple diferents confirmings signats amb empreses que no es
podia pagar puntualment.
Finalitza el debat amb un ampli canvi d’impressions.
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,

