ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2015
ACTA NÚM.: 10/2015
DATA: 3 de novembre de 2015
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.45 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. ADA CASTELLÓ BATALLA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
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
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:

SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
SR. JOSEP DURANY GALERA
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 les actes del Ple de la sessió extraordinària de
10 de setembre de 2015. Exp. 349/2015 i de 30 de setembre de
2015. Exp. 328/2015.
Vistes les actes del Ple de la sessió extraordinària de 10 de setembre de
2015 i de la sessió extraordinària de 30 de setembre de 2015, que consten
a l’expedient i que s’han tramès a tots els consellers amb la convocatòria de
la sessió.
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.- Aprovar les actes del Ple de la sessió extraordinària de 10 de
setembre de 2015 i de la sessió extraordinària de 30 de setembre de 2015.
INTERVENCIONS: El sr. Borrell demana que consti en el punt 8è de l’acta
de 30 de setembre de 2015, la seva intervenció, en el sentit de que va
trobar estrany que es nomenés un dels representants del Consell Comarcal
a l’IDAPA en base al Consell d’Alcaldes, quan aquest Consell encara no està
constituït en aquesta legislatura.

També va fer constar que no s’havien aprovat les darreres actes de
l’anterior Consell d’Alcaldes.
Va finalitzar la seva intervenció fem palès que entenia que la capital de la
comarca fos representada a l’IDAPA, però que considerava que l’altre
representant del Consell Comarcal en aquest Institut havia de ser
consensuat pel Consell d’Alcaldes.
La sol.licitud del senyor Borrell es acceptada per unanimitat dels 17
membres del Ple presents.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 363/2015
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 133/2015 al 147/2015 i el 167/2015 que consten a l’expedient
363/2015 i es donen íntegrament per reproduïts.
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 8 membres del grup
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres de la candidatura de progrés.
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 142/2015 autoritzant
a l’entitat Tuareg 4x4 per la realització de l’excursió anomenada “La ruta
Barcelona-Andorra” els dies 19 i 20 de setembre de 2015. 144/2015
autoritzant la compatibilitat de treball sollicitada pel sr. Ardanuy.
147/2015 nomenant els representants de la corporació a la Comissió
Paritària del conveni collectiu del personal laboral del Consell Comarcal.
167/2015 concertant una operació de crèdit, en la modalitat de pòlissa de
crèdit a curt termini, amb el Banco Popular, SA.
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Constantí Aranda Farrero, núm. 133/2015 aprovant
l’adjudicació de l’obra “Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant
Antoni” 134/2015 aprovant la certificació de l’obra “Manteniment de la
xarxa de camins locals al Pallars Jussà. Actuació 2015”. 135/2015
concedint els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016. 136/2015
aprovant l’adjudicació del servei de transport escolar per vehicles de 9
places o menys per als cursos escolars 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018.

137/2015 aprovant l’adjudicació del servei de transport escolar per als
cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018 de les línies 28 i 29. 138/2015
aprovant l’adjudicació del servei de transport escolar per al curs 2015-2016
de les línies 12.1, 12.2 i 22. 139/2015 aprovant l’adjudicació del servei de
menjador escolar per al curs 2015-2016 dels centres “INS de Tremp”, “INS
La Pobla de Segur” i “Escola Els Raiers”. 140/2015 aprovant la contractació
del servei de menjador escolar del collegi AESO d’Isona per al curs escolar
2015-2016. 141/2015 aprovant la contractació del sr. Martimpé com a
xòfer. 143/2015 aprovant les memòries de les accions d’experiència
laboral en el marc del programa treball i formació adreçat a beneficiaris de
la RMI i sollicitud de subvenció al SOC. 145/2015 aprovant el text del
conveni entre el Departament d’Empresa i Ocupació i el Consell Comarcal
per realitzar el projecte “Consolidació de l’activitat empresarial del Pallars
Jussà”. 146/2015 aprovant la sollicitud del servei de teleassistència del sr.
Boixadera.
INTERVENCIONS: En relació al decret 142/2015 que autoritza a l’entitat
Tuareg 4x4 per la realització d’una excursió per camins de muntanya, la
Sra. Romero fa palés que aquests camins són municipals i hauria de ser una
competència dels municipis autoritzar o no aquestes activitats. També opina
que s’haurien de demanar compensacions a les empreses organitzadores ja
que el desenvolupament de la gran part d’aquestes escursions malmeten els
camins per on passen els vehicles.
El sr. Aranda li respon que el fet que el Consell Comarcal autoritzi aquestes
activitats es per donar agilitat als permisos.
El Consell Comarcal comunica a cada municipi les sollicituds de rutes que li
afecten i el municipi pot fer saber al Consell la seva disconformitat si és el
cas. Detalla alguns exemples en aquest sentit on s’ha canviat la ruta inicial.
També opina que no té coneixement de que s’hagin malmés camins.
El sr. Ardanuy fa palés que s’estudiarà la sollicitud d’una futura garantia
(fiança) que podrien dipositar les empreses organitzadores.
Finalitza el debat assenyalant el sr. Aranda que s’intenta que hi hagi el
major benefici per la comarca: pernoctacions dels participants, etc.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions on hi intervé el sr.
Dalmau detallant que al seu municipi si que s’han malmés determinats
camins.
Tercer.- Aprovació de la 3a modificació de crèdit del pressupost de
l’exercici 2015. Exp. 359/2015.

L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una modificació
parcial del Pressupost del Consell Comarcal, per l’exercici de 2015.
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són:
1. Habilitació de partides per major ingrès afectat a la partida de despeses.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció.
Vist l’article 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. L’article 14è del Text
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel DL
4/2003, de 4 de novembre, així com altres d’aplicació.
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 membres del grup
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres de la candidatura de progrés.
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la tercera modificació de
crèdits del Pressupost de l’exercici 2015, tal com consta a l’expedient.
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils,
l’expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d’Edictes de la Corporació. Si no es presenten allegacions, l’expedient
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’ acord.
QUART.- Trametre, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la delegació
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat.
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
El sr. Ardanuy detalla el full resum que el divendres dia 30 d’octubre es va
trametre a tots els consellers i explicat abastament en la Junta de
portaveus. Fa palés que les actuacions de les altres administracions sòcies
encara no estan del tot concretades i que el Consell Comarcal actua per
primer cop de Cap de files d’un projecte INTERREG.
La sra. Romero puntualitza que aquests és un projecte ambiciós i d’interés
general, el qual desitja que funcioni. Seguidament fa constar que a la Junta
de portaveus convocada pel dia 30 d’octubre d’enguany on es va explicar
detalladament tot el projecte, es va comentar que s’havia adreçat un escrit
a tots els ajuntaments sollicitant si hi volien incloure alguna actuació i que
solament havien contestat alguns.
Creu que potser un sol escrit és una mesura insuficient per un projecte tant
important i que potser calien altres tràmits més propers, amb els

ajuntaments (reunions informatives, etc.). També fa constar que un
projecte europeu d’aquesta envergadura inclou molts documents tècnics,
permisos, convenis entre institucions, etc., que no deixen cap marge de
maniobra i que entèn que tots aquests requisits ja són inclosos a
l’expedient.
Desitja que el projecte vagi a bon port malgrat la complicació de les
administracions i institucions financeres.
Informa que el seu grup s’abstindrà en la votació.
El sr. Aranda li respon que efectivament s’ha fet i s’està fent un treball molt
rigurós, s’han sollicitat tots els permisos i documents necessaris i és
signarà un conveni de partenariat de totes les entitats participants.
Pel que fa amb el contacte amb els ajuntaments de la comarca informa que
posteriorment al primer escrit s’han mantingut converses amb els que han
sollicitat actuacions.
Fa referència al programa del Ministerio de Agricultura anomenat “Caminos
naturales” on es plantegen altres les actuacions prioritàries dels municipis
de Castell de Mur i Talarn. Conclou la seva intervenció assenyalant que s’ha
intentat donar cobertura a totes les peticions municipals, tenint en compte
les bases de les convocatòries.
Quart.- Aprovació de la Moció de suport a la creació de la prestació
<<Garantia +55>>. Exp. 361/2015.
Vista la moció tramesa per la UGT de Catalunya de suport a la creació de la
prestació <<garantia +55>>, que consta a l’expedient i que es transcriu
literalment:
“Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de
la població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses
perspectives de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de
perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves
trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és
essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i
les de protecció per desocupació.
Donat que el collectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del
total d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part
d’aquest collectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un

d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una
futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de
cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis
per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han
dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones
beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el
que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors
de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima
de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la
cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per
desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de
prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir
adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys,
desatenent a tot un collectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de
protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les
a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de
llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació
d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats
pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de
jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i
possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals
d’aquest collectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara
càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix
requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus
futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació
els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment
els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió,
o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb
la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà
coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves
jubilacions.

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un
subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima
d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que
aquest collectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social
Aquest que collectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és
especialment important que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva
contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes
pensions dignes.
Atès que la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<<Garantia +55>> significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys
que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15
anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta
prestació serà una proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases
de cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per
desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de
les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats
per la Carta Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal
fer-ho amb la collaboració de l’administració central. En conseqüència,
abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la
compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o
no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions
d’inserció i de formació amb continguts reals.”
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 proposta impulsada per la UGT de Catalunya,
anomenada <<Garantia +55>>.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la UGT de Catalunya.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
Cinquè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 358/2015.
Primer
La sra. Romero fa palés que en la reunió de la Junta de portaveus del dia 30
d’octubre d’enguany es va informar de la propera constitució del Consell
d’Alcaldes i que el representant que ha nomenmat la Candidatura de
progrés a la Comissió permanent del Consell d’Alcaldes és el sr. Francesc
Borrell.
Al fil d’aquesta informació el sr. Aranda comunica al Ple que aquesta
Comissió és convocarà properament i es consensuarà l’ordre del dia del
primer Consell d’Alcaldes.
Segon
El sr. Borrell convida als membres del plenari a la Fira de Salàs de Pallars,
que se celebrarà els propers dies 7 i 8 de novembre d’enguany.

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,

