ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2015
ACTA NÚM.: 11/2015
DATA: 17 de novembre 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. FRANCESC BORRELL GRAU
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. ANDREU ISANTA EROLES
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. JOSEP DURANY GALERA
SR. JOAN JORDANA BONETA

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
Primer.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de la taxa del servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i eliminació d’escombraries i altres residus per l’exercici
2016 i següents. Exp. 367/2015.
Atès que és necessària l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal
núm. 1 reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres residus
domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre,
envasos i matèria orgànica per l’exercici 2016 i següents.
Per la gran majoria de les taxes, regulades en aquesta Ordenança, s’ha
mantingut el mateix import des de fa 6 anys.
Per l’exercici 2016 és necessari l’augment del 2%. D’una banda perquè
l’Agència de Residus de Catalunya ha incrementat l’import del cànon de
residus els darrers anys, concretament 5,40 €/tona per l’any 2016, i d’altra
banda perquè es preveu una reducció del volum de residus que entraran a
l’abocador.
Atès que l'ordenança va ésser aprovada pel Ple del dia 24 d'octubre de
1989, i modificada en acords posteriors de caràcter anual.
Vist el text de la darrera modificació de l'ordenança fiscal esmentada, que
consta a l’expedient.

Vist l'estudi econòmic corresponent a les despeses del servei de recollida i
tractament de residus sòlids urbans de l'any 2016.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció.
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre; l’article 47 i 49 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l'article 114.3 (j) del DL
2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refòs de la Llei 8/87, municipal i de
règim local de Catalunya; i els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
resta de legislació de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 membres del grup
comarcal de CiU, els 5 membres del grup comarcal d’ERC i els 4 vots en
contra del grup comarcal Candidatura de progrés:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1,
reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres residus
domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre,
envasos i matèria orgànica, per l’exercici 2016 i següents, tal com consta a
l’expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord al tauler d’edictes del Consell
Comarcal del Pallars Jussà durant trenta dies comptats des del següent al de
la publicació del corresponent anunci al BOP, a la Seu electrònica del Consell
Comarcal i també en un diari de gran difusió de la província. En aquest
termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense
haver-se’n produït cap, restarà definitivament aprovat l’acord adoptat.
TERCER.- En cas de no produir-se reclamacions, es publicarà al BOP, a la
Seu electrònica del Consell Comarcal i en un diari de gran difusió de la
província, l’acord elevat a definitiu.
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica els motius de l’augment del 2% de
la taxa, concretament fa palés l’augment important del cànon de residus
aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2011 sense que el
consell comarcal augmentés la taxa. Seguidament fa una comparativa amb
les comarques veïnes.
El resultat de la qual detalla al Ple i conclou assenyalant que en general les
taxes de les comarques i ciutats veïnes són més altes que la del Pallars
Jussà. Per l’exercici 2016 passa de 77,37 € a 78,92 €.

Dóna la paraula a la sra. Ruché, qui explica el resultat de l’estudi econòmic
redactat per l’aprovació d’aquesta modificació de la taxa.
Al fil d’aquesta exposició la sra. Romero fa constar a tall de contribució les
apreciacions següents:
1. Segons la darrera liquidació d’aquest servei, existeix un benefici de
128.470,30 €, per la qual cosa creu que no es necessari l’augment de
la taxa d’un servei amb superàvit. Puntualitza que és un servei públic
bàsic i que en tot cas l’import de la taxa s’hauria de baixar, atès els
moments actuals de crisis econòmica.
2. En el pressupost de despeses que es desprén de l’estudi econòmic no
hi ha cap partida per l’adquisició de contenidors i la partida prevista
per la neteja d’aquest és molt poc important.
3. Estudiades les diferents liquidacions d’aquest servei l’import gastat en
neteja de contenidors és encara més inferior al pressupostat.
4. El text d’aquesta ordenança prové de l’any 1989 i any darrera any
solament s’ha modificat la taxa. Creu que des de l’any 1989 hi ha
hagut suficients canvis a la comarca que justifiquen l’aprovació d’un
nou text de l’Ordenança, més adequat a la realitat vigent. Detalla que
existeixen epígrafs que evoquen empreses que ja no existeixen.
5. En el pressupost indicatiu de les despeses existeix una certa barreja
de conceptes: deixalleries, gestió d’abocador supracomarcal,
recollida, etc. Creu que s’hauria de pressupostar solament la recollida
i el tractament de residus de la comarca i possiblement això
comportaria que l’import de la taxa fos inferior.
El sr. Aranda respon a les intervencions de la sra. Romero, assenyalant que
potser es podria actualitzar el text de l’Ordenança en alguns epígrafs però
que cada exercici econòmic s’han fet les revisions necessàries i s’han
aprovat les modificacions adients.
Posa com exemple la supressió de la taxa dels tallers mecànics, subjectes
passius d’altres impostos, etc.
Opina que l’import de la taxa podria ser més elevat si es té en compte els
imports aprovats per comarques i ciutats veïnes amb serveis similars al
Pallars Jussà i l’esforç de cotenció de la despesa.
1. Pel que fa al superàvit que es desprén de la darrera liquidació de la
taxa explica que la diferència en positiu s’ha produït bàsicament en el
capítol d’actuacions en l’explotació de l’abocador.
Conclou, que aquest romanent de la darrera liquidació es reserva per
invesions durant l’exercici 2016 i assenyala que segurament serà insuficient.
La sra. Ruché explica que dins de la partida d’immobilitzat de l’estudi
econòmic hi ha prevista la compra de contenidors i un import per despeses
imprevistes.

El sr. Borrell pregunta si l’aprovació de la modificació de l’Ordenança està
dins de termini, ja que l’exposició pública és de 30 dies hàbils i ha d’estar
definitivament aprovada i publicada el dia 31 de desembre de 2015.
El sr. Bellera li contesta afirmativament.
El sr. Dalmau sollicita la compra de nous contenidors adaptats a les
persones grans. Opina que hi ha una gran franja de població amb dificultats
per aixecar les tapes dels contenidors. També demana que al municipi de la
Torre de Capdella hi hagi contenidors a tots els pobles.
El sr. Aranda li respon que s’estudiaran les seves peticions, no obstant fa 4
anys es van posar contenidors a la gran majoria dels pobles d’aquest
municipi.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions sobre l’increment
dels costos del servei si es recolleix a tots els pobles de la comarca.
Els srs. Bellera i Palau informa que els mesos d’estiu s’incrementa la
recollida en llocs on es detecta major nombre d’usuaris.
El sr. Mullol pregunta com es detecta aquesta situació.
El sr. Aranda li respon que hi ha diferents tècnics del consell que estudien
l’increment de residus i informen dels mesos i llocs que s’ha d’incrementar
el servei i que també es recull informació dels conductos dels camions, així
com, es recullen i s’atenen les sollicituds dels veïns dels pobles. Opina que
al llarg dels anys s’ha ant adequant el servei a la realitat comarca en cada
estació de l’any.
Segon.- Aprovació de la Moció de suport als agricultors i ramaders
del Pirineu. Exp. 371/2015.
Atès que la Unió de pagesos de Catalunya ha tramès al Consell Comarcal la
moció, que consta a l’expedient i que es transcriu a continuació i que
presenten alhora el grups comarcals de CiU, ERC i Candidatura de progrés
del Consell Comarcal:
“PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT
LA RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL 2014 A LES ZONES DE
MUNTANYA I DESFAVORIDES DE CATALUNYA
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les
desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió

Europea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones
agràries més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en
particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes
zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de
muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb
la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible
deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la
Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps
afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en
l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i
poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia
agrària.
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten
352 municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt
Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la
Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat
dels municipis de les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i
la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix
Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el
Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus
municipis. En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones
de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una
superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000
explotacions agràries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de
Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora
de les de muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació de
l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar
aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una
segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de
Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament
de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar
el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar
els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i
en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues
d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en
aquestes zones”.
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va
acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de
Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els
ajuts per a les indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i els
ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la
programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del
desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne
les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària.

Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se
dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia
de la pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el
mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització
compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de muntanya de
Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les
properes setmanes.”

Atès que l’ajuntament de Tremp, en data 27 d’octubre de 2015, ha tramès
al Consell Comarcal l’acord adoptat en el mateix sentit.
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 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar suport a la moció presentada per la Unió de pagesos de
Catalunya.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR
de Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de
l’ajut per a les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al
100% en zones desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que
això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures
els propers anys.
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Presidenta del Parlament de
Catalunya, per tal que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a
la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, al Coordinador
Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya i a l’ajuntament de Tremp.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: Els srs. Aranda i Cardona expliquen el contingut de
l’acord.
Tercer.- Aprovació de la moció pel manteniment
d’emergències helitransportades. Exp. 370/2015.

del

servei

Vista la moció presentada pels grups comarcals Candidatura de progrés,
ERC i CiU, referent al manteniment del servei d’emergències
helitransportades, que consta a l’expedient i que es descriu a continuació:
“Atès que el dia 13 d’octubre de 2015 l’ajuntament de la Seu d’Urgell, a
proposta del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya en

aquesta ciutat, va aprovar una moció sollicitant la centralització dels serveis
d’emergències helitransportats del Pirineu a la Seu d’Urgell.
Atès que aquesta iniciativa comportaria el trasllat dels helicòpters ubicats a
Tirvia i a Tremp, i del personal que els dóna servei.
Atès que els arguments que es fan servir no tenen consistència suficient a
nivell tècnic, logístic i, en el nostre cas, sanitari.
Atès que la base d’Emergències mèdiques de Tremp porta funcionant més
de 15 anys a plena satisfacció dels serveis mèdics i dels usuaris en general.
Atès que de forma recurrent surten accions, mocions i gestions per part de
l’ajuntament de la Seu d’Urgell i del seu entorn per tal d’emportar-se
aquests serveis.
Per això, a proposta dels Grups comarcals”
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 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Mostrar la màxima contundència en la defensa d’un servei que
funciona i dóna seguretat a la població i que complementa amb eficiència el
model sanitari que s’aplica als Pallars, en collaboració amb el conjunt de la
sanitat pública de Lleida.
SEGON.- Fer arribar la nostra queixa i demanar a l’ajuntament de la Seu
d’Urgell que no es frivolitzi en temes tan seriosos i d’interès general.
TERCER.- Traslladar aquesta moció al Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM), al conseller de Salut, a l’Hospital del Pallars, a Gestió de serveis
sanitaris (GESESA), al director dels serveis territorials de Salut a Lleida, al
conseller d’Interior, a la direcció general d’emergències de la qual depenen
els Grups d’actuacions especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat i als
Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà.
QUART.- Consultar al Departament de Salut si el servei d’emergències
helitransportades continuarà funcionant com ara i si hi ha alguna previsió de
consolidació del servei.
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica que aquesta moció presentada
inicialment al Consell Comarcal pel grup Candidatura de progrés ha estat
adaoptat per la resta de grups polítics comarcals.

La sra. Romero fa palés que no s’ha de frivolitzar sobre aquest tema tant
important. Detalla que el servei d’helicòpter del SEM funciona perfectament i
està coordinat al 100% amb l’Hospital comarcal del Pallars i la resta de
centres sanitaris de la comarca.
Apunta que no són acceptables les raons de l’ajuntament de la Seu d’Urgell
que vol fer prevaldre el major nombre d’habitants, etc. Assenyala que la
comarca veïna del Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça també aprovarà aquesta
moció.
Quart.- Aprovació de la moció de suport a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya. Exp. 375/2015.
Atès que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), han trames a aquest Consell Comarcal la
moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, que consta
a l’expedient i que es transcriu a continuació i que presenten alhora els
grups comarcal de CiU i ERC:
“MOCIÓ DE
CATALUNYA

SUPORT

A

LA

RESOLUCIÓ

1/XI

DEL

PARLAMENT

DE

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent:
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en
escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui
un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que
aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum,
entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma
de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió
Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre
duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de
desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i
unitats familiars afectades.

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la
dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les meses
de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències
econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei
Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya.
Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la
condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur
a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre,
de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril
de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la
dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la
Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos
obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes
en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015.
En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni

europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels
Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de
vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionarlos les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de
la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei
orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica
privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà
de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament
excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost
excessiu del capital.

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha
d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de
despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis
que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.”

Des del món local català volem estar, una vegada més, al costat del
Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i
expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra
catalana.
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 12 vots favorables dels srs/es. Aranda,
Baró, Bellera, Cardona, Cases, Castelló, Mullol, Peró, Ritz, Solans, Terré i
Valls, els 3 vots en contra dels srs/es. Romero , Dalmau i Isanta i amb
l’abstenció dels srs. Borrell i Palau.
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió del Consell Comarcal del
Pallars Jussà a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament
de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
La sra. Romero mostra la seva conformitat en algunes de les mesures que
s’enumera en l’annex del text de l’acord, però no amb la declaració del
Parlament.

Informa que la Candidatura de progrés creu que no s’ajusta a la legalitat i
opina que són les urnes les que han de parlar i que s’ha d’exercir el dret a
decidir. Assenyala que tots els membres del seu grup tenen llibertat de vot.
Cinquè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 372/2015.
El sr. Aranda fa constar que tots els membres del Plenari expressen la seva
condemna als atemptats terroristes del divendres passat a la ciutat de Paris.
El Ple es solidaritza i dóna suport al govern francés i als familiars de les
víctimes.
S’informa que el President del Consell adreçarà un escrit en nom de tots els
membres del Ple al Consulat General de França a Barcelona.
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,

