
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2015 
 
ACTA NÚM.: 7/2015 
DATA:  21 de juliol de 2015                  
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. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO 
 
CONSELLERS 
SR. MARC BARÓ BERNADUCA 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
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 
 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
 



ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
 
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, 17 consellers, la 
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum. 
 
Pel president es declara oberta la sessió, agraeix l’assistència de tots els 
consellers presents i els dona la benvinguda. Seguidament, informa que el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, es constitueix amb els següents òrgans: 
 

1. El Ple 
2. La Presidència 
3. Les Vicepresidències 
4. El Consell d’Alcaldes 
5. El Gerent 
6. La Junta de Govern 
7. La Comissió Especial de Comptes 
8. Comissió elaboradora del Pla d’actuació comarcal 
9. Àrees generals i altres: 

9.1 Àrea general d’administració i desenvolupament 
9.2 Àrea general de comunicació i serveis a les persones 

10.  Àrea informativa de règim intern 
11.  Junta de portaveus 

 
A continuació es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 

 
Primer.- Aprovació del règim de sessions del Ple i de la Junta de 
Govern del Consell Comarcal. Exp. 269/2015. 
 
Atenent que es fa necessari procedir a l’establiment del règim de sessions 
dels òrgans del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en els termes 



determinats als articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Vistos els articles 47 i següents del Text refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
articles 12 i 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. 
 
Vist el Reglament orgànic i de funcionament dels Òrgans de Govern del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que crea la Junta de Govern. 
  
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 9 membres de CiU i 
dels 5 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.-  Aprovar el règim de sessions del Ple del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que es reunirà amb caràcter ordinari cada dos mesos, el 
primer dimarts o dilluns hàbil de cada mes parell a les 20.00 hores i amb 
caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la legislació 
vigent. 
SEGON.- Aprovar el règim de sessions de la Junta de Govern, que es 
reunirà amb caràcter ordinari el primer i tercer dimarts hàbil de cada mes, a 
les 13.00 hores i amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que 
preveu la legislació vigent. 
TERCER.- Per Decret de Presidència podrà modificar-se el règim de 
sessions establert. 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’cord.  
La sra. Romero en representació de la Candidatura de progrés entén que es 
competència de l’equip de govern aprovar el règim de funcionament dels 
òrgans del Consell per la qual cosa informa que els integrants del seu grup 
s’abstindran. 
 
Segon.- Donar compte del nomenament dels membres de la Junta 
de Govern. Exp. 268/2015. 
 
Vist el Decret de Presidència núm.:107/2015, de 20 de juliol, que consta a 
l’expedient, s’informa al Ple del nomenament de la Junta de Govern, amb 
els següents membres:  
 
President: Sr. Constantí Aranda Farrero  



Vocals: M. Pilar Cases Lopetegui, Martí Cardona Rocafort, Lluís Bellera 
Juanmartí,  Anna Ritz Escur, David Valls Giménez i Susanna Solans Roya. 
A la Junta de Govern, hi assistirà el Gerent del Consell, amb veu però sense 
vot. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda fa palés el contingut de l’acord. Informa 
que en un futur es designaran dos consellers, un per grup de govern, que 
assistiran com oients a les sessions de la Junta de Govern. 
 
Tercer.- Donar compte del nomenament dels vicepresidents del 
Consell Comarcal. Exp. 268/2015. 
 
Vist el Decret de Presidència núm.:100/2015, de 9 de juliol, que consta a 
l’expedient, s’informa al Ple del nomenament de la vicepresidenta 1a Sra. M. 
Pilar Cases Lopetegui i del vicepresident 2n Sr. Martí Cardona Rocafort.  
 
INTERVENCIONS:  El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
La sra. Romero fa referència a la seva intervenció en la sessió de constitució 
del Consell i reiera que el seu grup representa un nombre important de 
pallaresos i no hauria d’estar esclòs de les decissions de govern del Consell.  
 
Entèn que el Consell és un ens prestador de serveis als ciutadans i s’ha de 
despolititzar. Informa que la Candidatura de progrés ha sol�licitat 
reiteradament ser titular d’una petita àrea de govern on podria aportar la 
seva experiència, però que aixó no ha estat possible. 
 
El sr. Aranda li respon que hi ha voluntat de l’equip de govern de traslladar 
aquest prec a la Comissió elaboradora del programa d’actuació comarcal i 
pensa que al Consell d’Alcaldes també es podrà treballar conjuntament amb 
la Candidatura de progrés. 
  
Quart.-  Aprovació del règim de sessions del Consell d’alcaldes del 
Pallars Jussà. Exp. 269/2015. 
 
Atès que l’article 12 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, preveu com a òrgan 
dels Consells Comarcals, el Consell d’Alcaldes. 
 
Atès la necessitat d’aprovar el règim de sessions d’aquest òrgan, regulat en 
l’article 11 del Reglament Orgànic i de Funcionament dels Òrgans de Govern 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà i en l’article 19 Text refós de la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de 
novembre, i integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca. 
 



Vist 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, per unanimitat dels 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar que el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
convocarà el Consell d’Alcaldes, i exercirà de Secretari el que ho sigui del 
Consell Comarcal. 
SEGON.-  Aprovar que en la primera reunió del Consell d’Alcaldes, almenys, 
és proposarà el president i es decidirà el règim de les sessions, de 
conformitat amb l’article 11.2 del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda informa sobre el contingut de l’acord. 
Fa palés que el Consell d’Alcaldes es reunirà previsiblement durant el mes 
de setembre o la primera quinzena d’octubre. 
 
La sra. Romero manifesta que el Consell d’Alcaldes és un òrgan de gran 
importància malgrat que la legislació actual no li concedeix competències. 
Entèn que en l’actual legislatura aquest òrgan representarà a tots els 
ajuntaments de la comarca. 
 
Cinquè.- Nomenament del gerent del Consell Comarcal. Exp. 
268/2015. 
 
Atès que el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, en el seu article 12.2 estableix la 
gerència com un òrgan del Consell Comarcal i atès que el Sr. Josep Ardanuy 
i Tarrat  compleix els requisits que per aquest lloc descriu la Relació de Llocs 
de Treball del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Atès que el president proposa el Sr Josep Ardanuy i Tarrat, titulat 
universitari i amb formació de postgrau en gestió i administració local, amb 
àmplia experiència en l’administració local com a Tinent d’Alcalde de Tremp, 
Coordinador del departament de Governació a l’Alt Pirineu i gerent d’aquest 
Consell Comarcal els darrers quatre anys. 
 
Atès que el Sr Ardanuy ha prestat la seva conformitat a continuar la tasca 
com a Gerent del Consell Comarcal amb les retribucions que consten en el 
pressupost de 2015 i d’acord amb l’informe d’intervenció que consta a 
l’expedient. 
 



Vist l'article 14 i 16.2 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 i de conformitat amb el que preveu l’article 10 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament dels 
personal al servei de les entitats locals. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 9 membres de CiU i 
dels 5 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Nomenar el Sr. Josep M. Ardanuy i Tarrat, gerent del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
SEGON.- Acordar la seva contractació amb les retribucions que es regulen a 
les bases d’execució del pressupost, d’acord amb la relació de llocs de 
treball del Consell Comarcal (RLT) i a l’efecte es preveu igual que la 
legislatura 2011-2015 un crèdit per import de 43.040,56 € anuals. 
TERCER.- Publicar el contingut d’aquest acord al BOP i DOGC, amb la 
indicació de les retribucions corresponents. 
QUART.-  Facultar el Sr. President per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda fa palés que proposa el sr. Ardanuy com a 
gerent del Consell Comarcal. Resalta que la seva tasca com gerent del 
Consell Comarcal ha estat satisfactòria i apunta que hi ha un seguit de 
projectes als quals se’ls ha de donar continuïtat. Informa que els grups 
polítics comarcals de CiU i ERC comparteixen aquesta proposta de 
nomenament.  
 
La sra. Romero apunta que vol fer una reflexió, no sobre la persona 
nomenada sinò sobre la figura del gerent. Considera que el avantprojecte de 
Llei de governs locals de Catalunya, vol convertir els Consells Comarcals en 
ens de gestió mancomunada de serveis i els reforça com a ens amb vocació 
de servei públic, gestionats pel Consell d’Alcaldes. 
 
Planteja que els càrrecs electes que van als Consells Comarcals no siguin 
càrrecs de representació política i regula la figura del gerent com a càrrec 
funcionarial al que s’hi accedeix per concurs públic. 
 
Opina que aquest procediment és el que s’hauria d’haver fet per l’elecció del 
gerent i informa que el grup de la Candidatura de progrés s’abstindrà. 
 
El sr. Aranda li respon que s’està actuant d’acord amb aquesta línia 
nomenant un gerent amb molta experiència i d’acord amb la legislació 
actualment vigent. 
 



Sisè.-  Nomenament de la Comissió especial de comptes. 
 
Vist l’article 12, del Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant, que estableix com a òrgan dels Consells 
Comarcals la Comissió Especial de Comptes. 
 
Atès que l’article 15 d’aquest Text refós estableix que és formada per un 
representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell 
Comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de 
consellers comarcals respectius, un per grup comarcal. 
 
Vistos els articles 14 2q) i 15 del Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 4 de novembre, i resta 
de legislació de règim local concordant, que atribueixen al Ple les 
competències per determinar el nombre de membres de la Comissió 
Especial de Comptes i atribueixen els que corresponen a cada grup polític 
present en el Consell, tenint en compte la representativitat de cadascun 
d’ells. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Nomenar els següents membres de la Comissió Especial de 
Comptes; un per grup comarcal:  
Un representant de CiU: Sr. David Valls Giménez 
Un representant d’ERC: Sr. Lluís Bellera Juanmartí 
Un representant de la Candidatura de Progrés: Sr. Francesc Borrell Grau   
SEGON.- La Comissió Especial de Comptes estarà presidida pel President 
del Consell Comarcal o persona en qui delegui. 
TERCER.- Els acords, informes, propostes i resolucions s’adoptaran per vot 
ponderat. 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda detalla el contingut de l’acord. 
 
Setè.- Nomenament del tresorer del Consell Comarcal. Exp. 
268/2015. 
 
Vist l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, la Disposició 
transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, per la qual es 
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. 
 



Atès que la normativa esmentada estableix que es pot encomanar a un 
membre de la corporació les funcions de tresoreria. 
 
Atès que aquesta competència correspon al Ple de conformitat amb la 
Instrucció 1a. c) de l’Ordre de 16 de juliol de 1963. 
 
Vist l’article 194 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
de 28 de desembre,  i resta de legislació de règim local concordant. 
 
Vist 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 de CiU i 
dels 5 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Nomenar tresorer del Consell Comarcal del Pallars Jussà el Sr.                    
David Valls Giménez, conseller d’aquesta entitat. 
SEGON.- Dispensar el Sr Valls de la presentació de la fiança que determina 
la legislació vigent, responent solidàriament tots els membres del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà que votin a favor del nomenament. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda fa palés el contingut de l’acord. 
La sra. Romero explica que no qüestiona la persona, no obstant el grup de 
Candidatura de progrés no pot assumir una responsabilitat sobre una 
decissió que no ha estat consensuada, per la qual cosa el grup s’abstindrà. 
 
Vuitè.- Nomenament de la Comissió elaboradora del programa 
d’actuació comarcal. Exp. 269/2015. 
 
Vist 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 de 4 de novembre de 2014. 
 
Atès que en l’article 21 estableix que la Comissió elaboradora del Programa 
d’Actuació Comarcal tindrà la missió d’examinar, estudiar i preparar tota la 
documentació referida al Programa d’Actuació Comarcal, d’acord amb el que 
elaborin les respectives Comissions Informatives, així com l’elaboració del 
Pla Comarcal del Consell Comarcal. I en l’article 22 que la Comissió 
elaboradora del Programa d’Actuació Comarcal estarà integrada pel nombre 
de membres que determini el Ple, sempre i quan estiguin representats tos 
els grups polítics o les candidatures que formin part del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, i amb la mateixa proporcionalitat. A les normes de 



funcionament de la comissió es podrà determinar l’aplicació del sistema de 
vot ponderat. 
 
Vist 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, per unanimitat dels 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Nomenar els membres de La Comissió elaboradora del Programa 
d’Actuació Comarcal, que es reunirà trimestralment i estarà integrada per la 
Sra. M. Pilar Cases Lopetegui, Sr. Martí Cardona Rocafort i Sr. Josep M. 
Dalmau i Gil, de conformitat amb l’article 22 del Reglament orgànic i de 
funcionament dels òrgans de govern del consell comarcal del Pallars Jussà. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
Detalla que si algun conseller està interessat pot formar part de la Comissió.  
La sra. Romero agraeix el nomenament d’un membre del seu grup i 
comunica que serà el sr. Dalmau. 
 
Novè.- Creació de les Àrees generals del Consell Comarcal, dels 
grups comarcals i altres comissions. Exp. 269/2015 
 
Atenent que es fa necessari procedir a l’establiment de l’organització i 
funcionament de les Àrees i altres òrgans del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, en els termes determinats als articles 49 i següents del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, articles 12 i 14 del Text refós 
de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 
4 de novembre, l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de 
novembre i resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 9 membres de CiU i 
dels 5 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Pel funcionament del Consell Comarcal es crea l’Àrea General 
d’Administració i Desenvolupament i l’Àrea General de Comunicació i Serveis 
a les Persones, amb els següents continguts: 
 
Àrea  General d’Administració i Desenvolupament 

� Hisenda 



� Recursos humans 

� Promoció comarcal i econòmica 

� Turisme 

� Cultura  

� Esports 

� Joventut 

� Participació Ciutadana 

� Obres 

� Serveis tècnics 

� Altres serveis relacionats 

 

Àrea General de Comunicació i Serveis a les Persones 
� Comunicació 

� Ensenyament (transport escolar i menjadors) 

� Serveis Socials 

� Salut 

� Dona 

� Immigració 

� Habitatge  

� Transport de viatgers 

� Consum 

� Residus 

� Ponència ambiental 

� Altres afers relacionats 

 
Aquestes Àrees es reuniran, amb caràcter ordinari, el dimarts o dilluns 
anterior a cada Ple ordinari a les 20 h i amb caràcter extraordinari sempre 
que el President del Consell Comarcal, per pròpia iniciativa o a requeriment 
dels consellers d’un nombre de vots no inferior a ¼ , així ho acordi. 
 
A) Composició 
 



Cada Àrea serà gestionada pels vicepresidents amb el suport d’un membre 
de la Junta de Govern: 

• Àrea Informativa d’Administració i Desenvolupament: vicepresident 
1r 

• Àrea Informativa de Comunicació i Serveis a les Persones: 
vicepresident 2n 
 

La resta de membres de les Àrees seran tots els consellers comarcals. 
 
B) Normes de funcionament 
 
Les Àrees seran convocades pel President del Consell i es reuniran 
conjuntament. 
 
Les normes de funcionament de les àrees són les previstes al Reglament 
orgànic i de funcionament dels òrgans del govern del Consell Comarcal  
 
SEGON.- Aprovar la constitució de Grups Comarcals, de conformitat amb 
les següents regles: 
 
1. Només podran formar Grup Comarcal les llistes electorals presentades a 

les eleccions municipals. 
2. Cada llista electoral només podrà formar 1 grup Comarcal, al que només 

poden pertànyer els membres de la llista. 
3. Els Consellers disposaran de 7 dies per comunicar la seva adscripció a un 

dels Grups Comarcals.  
4. Constituïts els Grups Comarcals les relacions amb el Consell es 

canalitzaran amb els seus portaveus. A l’efecte i dins del termini de 7 dies 
esmentat més amunt la majoria dels integrants del Grup, hauran de 
comunicar al Consell el nomenament del seu portaveu titular i, si s’escau, 
de la persona que en cas d’absència el substituirà. 

5. Els terminis per donar compliment als apartats 3 i 4 seran a partir de la 
data d’adopció d’aquest acord. 

6. Els escrits i manifestacions dels portaveus dels Grups Comarcals o dels 
seus substituts expressaran la voluntat del Grup i li seran vinculants 
sempre que portin la signatura de tots els membres. 

7. Qualsevol alteració de la composició, normes de representació o 
funcionament o d’una altra mena, referent als Grups Comarcals haurà de 
comunicar-se al Consell perquè tingui efectes. 

 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda fa palés el contingut de l’acord.  
La sra. Romero considera que correspon a l’equip de govern l’adopció 
d’aquest acord per la qual cosa el seu grup d’abstindrà. Atès que és una 
qüestió d’organització i funcionament del Consell Comarcal. 



Desè.- Aprovació del règim de sessions de l’Àrea informativa de 
règim intern. Exp. 269/2015. 
 
Vist 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 de 4 de novembre de 2014. 
 
Atès que l’article 28 estableix que es constitueixen dos òrgans col�legiats, 
que tindran les funcions previstes en la legislació vigent i seran presidits i 
convocats pel President del Consell, en l’apartat a) L’Àrea informativa de 
règim intern: Formada pels membres de l’Equip de govern, que es reunirà 
bimensualment abans del Ple del Consell. 
 
Vist 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 de CiU i 
dels 5 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Aprovar que l’àrea informativa de règim intern estarà formada 
pels membres de l’equip de govern i es reunirà bimensualment abans del 
Ple del Consell a les 18.45 hores, de conformitat amb l’article 28 del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del consell 
comarcal del Pallars Jussà. 
 
INTERVENCIONS: el sr. Aranda detalla aquest acord. 
La sra. Romero fa palés el mateix argument que en el punt anterior. 
 
Onzè.- Aprovació del règim de sessions de la Junta de portaveus. 
Exp. 269/2015 
 
Vist 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 de 4 de novembre de 2014. 
 
Atès que l’article 28 estableix que es constitueixen dos òrgans col�legiats, 
que tindran les funcions previstes en la legislació vigent i seran presidits i 
convocats pel President del Consell, en l’apartat b) La Junta de portaveus: 
Formada pel representant de cadascun dels grups polítics comarcals, que es 
reunirà bimensualment abans de les Àrees Generals. 
 



Vist 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 de CiU i 
dels 5 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Aprovar que la Junta de portaveus estarà formada pel 
representant de cadascun dels grups polítics comarcals i es reunirà 
bimensualment abans de les àrees generals a les 18.45 hores, de 
conformitat amb l’article 28 del Reglament orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del consell comarcal del Pallars Jussà. 
 
INTERVENCIONS:  EL sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
La sra. Romero al fil dels dos punts anteriors, informa que el grup de 
Candidatura de progrés s’abstindrà.  
 
Dotzè.- Nomenament dels representants del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà als diferents òrgans i entitats dels quals el Consell en 
forma part. Exp. 270/2015 
 
Vistos els articles 114 i següents del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 
2568/1986 de 28 de novembre i resta de  legislació de règim local 
concordant.   
 
Vist 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 de CiU i 
dels 5 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Nomenar els representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
als diferents entitats u òrgans tal com seguidament s’indica : 
 

REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ A 
ENTITATS I ORGANISMES 

 
CONSELLERS DESIGNATS ENTITAT  I/O ORGANISME 

Josep Terré 
Josep Durany 

Consell General de Muntanya 



M. Pilar Cases Consorci per a la Normalització Lingüística 
M. Pilar Cases  Consorci Leader Pirineu Occidental 

David Valls Consorci Català de Desenvolupament Local 
Assemblea General i Comissió Executiva 

Martí Cardona Consorci del Govern Territorial de Salut 
Josep Palau Consell General del Consorci GlobaLleida 

M. Pilar Cases Societat de Foment del Pallars Jussà, SA 
Constantí Aranda Patronat Intercomarcal de Turisme de les 

Terres de Lleida, i del Consell Assessor de 
Turisme 

Constantí Aranda Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida 

Constantí Aranda Institut d’Estudis Ilerdencs 
Constantí Aranda 

M. Pilar Cases 
Institut de Desenvolupament del Pirineu i la 

Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. IDAPA 
 Marc Baró Patronat del Museu dels Raiers 
Marc Peró Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici 
M. Pilar Cases Consell Esportiu del Pallars Jussà 
Ada Castelló Comissió d’escolarització 

Martí Cardona Reserva Nacional de caça del Boumort 
Constantí Aranda Comitè de seguiment del DOCUP. Fons 

comunitaris 
Constantí Aranda Assemblea de la Federació de Municipis de 

Catalunya 
Martí Cardona  Comitè Local Creu Roja Pallars Jussà 

Anna Ritz Consell Assessor de transport 
Anna Ritz Comissió de Seguiment de transports 

Martí Cardona Associació Estació Biològica del Pallars Jussà 
Martí Cardona Comissions d’avaluació i seguiment del 

Contracte Programa 2012-2015 amb el 
Departament de Benestar Social i Família 

 
SEGON: La delegació d’aquestes representacions s’entendrà acceptada 
tàcitament si en el termini de 3 dies hàbils, comptadors des de la notificació 
d’aquest acord, el membre destinatari de la delegació no manifesta 
expressament davant del Ple del Consell que no accepta la delegació. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda detalla que no es un llistat tancat i que pot 
variar si algún conseller de l’equip de govern té interés en formar part 
d’algun dels ens que es nomenen. 
També fa palés que els consellers de la Candidatura de progrés podran 
assistir a la reunió d’aquests ens com oients si estan interessats. 
 



El sr. Dalmau sol�licita que el representant del Consell Comarcal al Patronat 
del Parc Nacional d’Aigüestortes expliqui els problemes del Parc al Ple del 
Consell, cosa que no s’ha fet fins ara. 
 
La sra. Romero opina que als integrants del seu grup els hi hagués agradat 
formar parts d’alguna d’aquestes entitats, sempre i quan haguessin pogut 
formart part de l’equip de govern. Assenyala que la figura de l’oient no 
sempre està prevista en els Estatuts de cada entitat i demana que les actes 
i resta de documentació de totes les reunions estigui a disposició de tots els 
grups. 
 
Seguidament fa palés que en algunes institucions com la Diputació d’Osca 
s’han assignat vicepresidències a tots els grups que les integren 
independenment de si han votat a favor o no de la presidència. 
 
Tretzè.- Aprovació de la primera modificació de les bases d’execució 
del pressupost del Consell Comarcal de l’exercici 2015. Exp.  
 
Vist l’expedient de la primera modificació de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2015, al qual són incorporats: els informes de 
Secretaria i Intervenció. 
 
Vist el text de modificació de l’article 26 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, amb els vots favorables dels 9 membres de CiU i 
dels 5 membres d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la Candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la primera modificació de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2015, amb el text que consta a 
l’expedient, del qual es destaca les indemnitzacions als membres electes: 
1. Retribucions i indemnitzacions dels membres electes de la Corporació. 

a) El càrrec de President,  es desenvoluparà en règim de dedicació 
parcial (70% de la jornada) i a l’efecte es preveu un crèdit per import 
de: 30.789 € bruts anuals. 



b) El càrrec de Vicepresident primer es desenvoluparà en règim de 
dedicació exclusiva i a l’efecte es preveu un crèdit per import de 
35.187 € bruts anuals. 

c) El càrrec de Vicepresident segon, es desenvoluparà en règim de 
dedicació parcial (50% de la jornada) i a l’efecte es preveu un crèdit 
per import de 17.594 € bruts anuals. 

 
2. Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o 
parcial, percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions 
dels òrgans col�legiats de que formin part, d’acord amb el reglament orgànic 
i de funcionament del Consell Comarcal i el cartipàs comarcal vigent.  
 
Les indemnitzacions seran les següents: 
 

Òrgan col�legiat Import per 
sessió 

Règim de 
sessions 

ordinàries 
Plens 170 € Bimensual 
Àrea informativa 170 € Bimensual 
Junta de Govern 110 € Quinzenal 
Comissió especial de comptes i Comissió 
elaboradora del programa d’actuació 
comarcal  

170 € Anual i 
trimestral 

Àrea informativa règim intern 170 € Bimensual 
Junta de Portaveus 370 € Bimensual 

 
Tots aquests imports estaran subjectes a la retenció de l’IRPF corresponent. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze 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 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. Aranda explica la voluntat de treball de l’equip de 
govern i d’ajust pressupostari que en aquest any significa una reducció de 
prop d’un 7%. 
La sra. Romero opina que es competència de l’equip de govern per la qual 
cosa el seu grup s’abstindrà independenment de que es valori la reducció de 
les vicepresidències i del resultat final dels imports de cada partida 
pressupostària. No obstant, considera molt positiva d’inici l’adopció d’aquest 
acord. 



 
Catorzè.- Delegació de competències al president del Consell 
Comarcal per l’aprovació i el pagament de les certificacions del 
PUOSC i resta de plans gestionats pel Consell Comarcal i de les 
obres contractades pel Consell Comarcal. Exp. 271/2015. 
 
Atesa la urgència d’aprovar les certificacions d’obra del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya, el Programa Específic de la Diputació de Lleida i 
d’altres Plans que són gestionats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Atesa la urgència d’aprovar les certificacions de les obres contractades pel 
propi Consell Comarcal (plans de camins i d’altres actuacions). 
 
Atès que els plens ordinaris del Consell se celebraran cada dos mesos. 
 
Vistos els articles 13 h) i 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,  per unanimitat dels 18 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Facultar el Sr. President del Consell Comarcal per aprovar les 
certificacions d’obra i el pagament de tots els plans d’obres que siguin 
gestionats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per aprovar les certificacions d’obra i els 
pagaments de les obres contractades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
 
Al final de la sessió la sra. Romero pregunta sobre la constitució de les 
Meses de contractació del transport escolar i del servei d’ajuda a domicili. 
 
El sr. Aranda li respon que el seu representant serà el sr. Borrell per donar 
continuïtat als processos ja iniciats. 
 
La sra. Cases informa que a la pàgina web del Consell (portal de la 
transparència) s’han publicat tots els acords adoptats. 
 
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, 
 
 


