
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2015. 
 
ACTA NÚM.: 8/2015 
DATA:  10 de setembre de 2015               
SESSIÓ:  Extraordinària. 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  19.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 19.45 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. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO 
CONSELLERS 
SR. MARC BARÓ BERNADUCA 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
SR. MARC PERÓ AGULLANA 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  



SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
 
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, 15 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.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ GEOPARC CONCA DE 
TREMP-MONTSEC. Exp. 318/2015 
 
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques, de conformitat amb el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s¡’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 2.6 de la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i la Disposició 
Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats locals a constituir 
associacions. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal té la intenció de constituir una associació, 
junt amb els municipis de Baix Pallars, la Torre de Capdella, Sarroca de 
Bellera, Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, 
Talarn, Abella de la Conca, Coll de Nargó, Isona i Conca Dellà, Tremp, Gavet 
de la Conca, Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, Àger, 
Camarasa i Vilanova de Meià, i el Consell Comarcal de la Noguera amb 
l’objecte de promoure i impulsar polítiques de desenvolupament local 
sostenibles en el territori del Geoparc Conca de Tremp - Montsec, 
coordinades amb tots els sectors implicats i recolzant-se especialment en els 
seus valors geològics, naturals i culturals. El desenvolupament d’accions i 
l’execució d’activitats ha de permetre que els seus efectes siguin en benefici 
de les persones que habiten aquest territori. 



Atès l’Informe de Secretaria de data 3 de setembre de 2015 i de conformitat 
amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, acorda 
per majoria absoluta amb el vot favorable dels 16 consellers presents dels 
19 que formen part d’aquesta Corporació:  
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Pallars Jussà de 
constituir una Associació, junt amb els municipis de Baix Pallars, la Torre de 
Capdella, Sarroca de Bellera, Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, 
Salàs de Pallars, Talarn, Abella de la Conca, Coll de Nargó, Isona i Conca 
Dellà, Tremp, Gavet, Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, 
Àger, Camarasa i Vilanova de Meià, i el Consell Comarcal de la Noguera amb 
l’objecte de promoure i impulsar polítiques de desenvolupament local 
sostenibles en el territori del Geoparc Conca de Tremp - Montsec, 
coordinades amb tots els sectors implicats i recolzant-se especialment en els 
seus valors geològics, naturals i culturals. El desenvolupament d’accions i 
l’execució d’activitats ha de permetre que els seus efectes siguin en benefici 
de les persones que habiten aquest territori. 
SEGON.- Expressar la voluntat de concórrer a l’Assemblea que elabori els 
Estatuts que regeixin el funcionament de l’Associació. 
TERCER.- Designar a Maria Pilar Cases Lopetegui, com a representant de la 
Corporació en l’Assemblea que s’encarregui d’elaborar els Estatuts i en 
l’Associació futura. 
QUART.- Fixar per a la celebració de l’Assemblea on s’elaborin els Estatuts i 
es constitueixi l’Associació, el dia 15 de setembre de 2015, a les 12 hores, al 
Centre Pirineus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a Tremp. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda resumeix les gestions que s’han fet fins al 
moment consistents bàsicament en el suport institucional a la candidatura 
del Geoparc: reunions amb representants de diferents geoparcs europeus. 
Posteriorment hi ha previstes diferents trobades amb els responsables dels 
geoparcs espanyols. 
Fa palés que la candidatura del Geoparc Conca de Tremp-Montsec està en 
molt bona posició i existeixen molt bones prespectives. 
 
SEGON.- VENDA D’ACCIONS DE LA SOCIETAT DE FOMENT DEL 
PALLARS JUSSÀ S.A. Exp. 319/2015. 
 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà, va adquirir per Decret de Gerència del 
dia 24 de desembre de 2012, 12 accions de la “ Classe A” de la Societat de 
Foment del Pallars Jussà S.A. 
 



Aquesta empresa és una societat anònima de capital mixte: públic i privat, 
que es regeix per la Llei de Societats de Capitat (RDL 1/2010, de 2 de juliol) 
i pels Estatus de l’entitat. 
 
El capital social ascendeix a 80.000 euros, dividit en 80 accions d’un valor 
nominal cadascuna de 1.000 euros. 
 
Les accions propietat del Consell Comarcal estan numerades 
correlativament del núm. 17 al 28  ambdós inclusives segons consta en 
l’escriptura notarial de constitució de l’esmentada Societat de 5 d’abril de 
2013. 
 
El Consell Comarcal posa a la venda 6 d’aquestes accions per possibilitar 
l’entrada a la Societat de Foment del Pallars Jussà S.A a altres entitats 
públiques de la comarca, que no formen part de l’empresa i han manifestat 
recentment interès en formar-ne part. 
 
De conformitat amb la legislació esmentada i l'article 14 del Text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya aprovat pel DL 4/2003, de 4 de 
novembre, i resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 9 membres del grup 
comarcal de CiU, els 4 membres del grup comarcal d’ERC i el vot sr. Dalmau 
de la candidatura de progrés i amb l’abstenció dels srs. Borrell i Romero de 
la candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Posar a la  venda de 6 accions, de la Societat de Foment del 
Pallars Jussà S.A,  de ” la Classe A” propietat del Consell Comarcal estan 
numerades correlativament del núm. 23 al 28  ambdós inclusives, propietat 
del Consell Comarcal amb un valor nominal cadascuna de 1.000 euros. 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell d’Administració de la Societat 
de Foment del Pallars Jussà S.A als efecte legals pertinents. 
TERCER.-  Facultar el President del Consell per donar compliment a aquest 
acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. Es produeix 
un ampli canvi d’impressions entre els srs. Bellera, Dalmau, Aranda i Borrell. 
 
TERCER .-  CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA. EXP. 
227/2015 
 
Expedient número 227/2015 referent a la concertació d’una operació de 
tresoreria o préstec a curt termini. 
 



ANTECEDENTS 
 
1. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de 
les despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per 
fer efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar la renovació 
de l’operació de tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 
250.000 € actualment concertada amb la Caixa per import de 200.000 €.  
 
Actualment el Consell Comarcal té les següents pòlisses de tresoreria: 
 

ENTITAT BANCARIA IMPORT 
Bankinter 232.000,00 
Catalunya Banc SA 250.000,00 
Banc de Sabadell 400.000,00 
La Caixa 200.000,00 
Total 1.082.000,00 
 
El dia 30/09/2015 les pòlisses de tresoreria acumulades del Consell seran: 
 

ENTITAT BANCARIA IMPORT 
Bankinter 232.000,00 
Catalunya Banc SA 250.000,00 
Banc de Sabadell 350.000,00 
La Caixa 250.000,00 
Total 1.082.000,00 
 
2. S’ha analitzat l’oferta presentada per la caixa, amb les següents 
condicions financeres:  

� Modalitat: Pòlissa de crèdit 
� Crèdit màxim autoritzat: 250.000 € 
� Termini: 12 mesos 
� Interès: Euríbor trimestral + 0,80% (Prudència financera agost 2015) 
� Liquidacions: trimestrals 
� Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual 
� Comissió d’obertura i estudi: 0% 
 

FONAMENTS DE DRET  

 
1. D’acord amb l’article 51 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 
(TRLRHL), per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar 
una operació de crèdit a curt termini.  
 



2. El Consell Comarcal del Pallars Jussà té aprovat el pressupost de l’exercici 
en curs. 
 
3. Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’han fet 
l’adaptació i la previsió oportunes a les bases d’execució del pressupost, 
segons l’article 52.1 del TRLRHL, hi és d’aplicació l’article 4.1.l de la Llei 
30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic i, per tant, 
l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes d’aquesta Llei quant a la 
preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat 
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament 
que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona 
administració i economia de mitjans. 
 
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, 
inclosa la nova operació, és del 18,21%i, per tant, supera el 15% dels 
recursos corrents liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord 
amb l’article 52.2 del TRLRHL, l’òrgan competent per aprovar l’operació de 
crèdit a curt termini és el Ple del Consell per majoria simple dels membres 
presents. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 9 membres de CiU i 
dels 4 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 3 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a 
curt termini, amb La Caixa, per un import de 250.000 €, que s’ha de 
cancel�lar en un termini màxim de dotze mesos.  
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera “La 
Caixa”, amb les condicions financeres següents: 

� Modalitat: Pòlissa de crèdit 
� Crèdit màxim autoritzat: 250.000 € 
� Termini: 12 mesos 
� Interès: Euríbor trimestral + 0,80% (Prudència financera agost 2015) 
� Liquidacions: trimestrals 
� Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual 
� Comissió d’obertura i estudi: 0% 

 
TERCER.-  El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de 
crèdit a curt termini no resta garantit específicament.  
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política 
Financera del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la 



formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
CINQUÈ.- Facultar al President per formalitzar l’operació de préstec en la 
modalitat de pòlissa de tresoreria, en el projecte de contracte aprovat en el 
segon punt, amb l’entitat financera “La Caixa”. 
 
QUART.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, EL CONSELL COMARCAL 
DEL PALLARS JUSSÀ I L’AJUNTAMENT DE TREMP. Exp. 320/2015 
 
Vist el text del conveni de col�laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Tremp pel 
seguiment del Centre de tractament de residus municipals del Pallars Jussà, 
ubicat al municipi de Tremp, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE 
del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei 8/87, de 
15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya 
preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que 
estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interés públic, a 
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració. 
 
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de 
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), 
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte 
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen 
encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col�laboració. 
 
De conformitat amb les competències que li atorguen l’article 14 del Text 
Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per DL 
4/2003, de 4 de novembre i el Reglament orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del 
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de 
novembre de 2011 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 el text del conveni de col�laboració entre entre l’Agència 
de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’Ajuntament de Tremp pel seguiment del Centre de tractament de residus 
municipals del Pallars Jussà, ubicat al municipi de Tremp, que consta a 
l’expedient. 
SEGON.-  Facultar el President per a la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Tremp i a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord.  
La sra. Romero fa constar que l’ajuntament de Tremp va interposar un 
contenció en defensa dels seus interessos i el de tots els habitants del 
municipi i els dels pobles afectats per l’abocador. No hi havia diàleg amb el 
Consell i el Consorci estava inoperant. La única via per aquests objectius va 
ser interposar un contenciós contra el Consell Comarcal amb l’advertiment 
que aquest es retiraria tant von punt es signés un conveni de col�laboració 
del qual s’han rdactat al llarg de 4 anys, molts esborranys. Finalment s’ha 
signat aquest conveni per la qual cosa l’ajuntament retirarà el recurs 
contenciós. També anuncia que el seu grup i votarà a favor. 
El sr. Aranda puntualitza que l’ajuntament de Tremp no estava d’acord amb 
alguns punts del conveni, cosa que s’ha solucionat i que li consta que ja 
l’anterior consistori havia manifestat la voluntat de retirar el contenciós tant 
bon punt es signés el conveni. 
 
CINQUÈ.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 
 
Primer 
El sr. Borrell sol�licita l’accés a les memòries i documentació comptable 
anual de la Societat de Foment. 
Creu que es molt important que tots els consellers puguin accedir a aquesta 
informació mitjançant el Consell Comarcal. 
 
Segon 
El sr. Dalmau informa que no ha rebut la convocatòria del Ple.  
El sr. Ardanuy li respon que es revisarà el procediment e-notum pel qual 
s’ha fet i que en un futur es farà també per correu electrònic. 
 
 



Tercer 
El gerent recorda que el dia 15 es constituirà l’associació del Geoparc. 
La sra. Ritz detalla tots els tràmits a seguir i els terminis obligatoris per cada 
tràmit. Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.  
 
Quart 
La sra. Cases convida novament als consellers a l’acte institucional de la 
Diada que se celebrarà avui a les 20.00 hores a l’ajuntament de Tremp, 
organitzat conjuntament per l’ajuntament i el Consell Comarcal. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 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,     Vist i plau                        
                         El President, 
 
 
 

 


