
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2015 
 
ACTA NÚM.: 12/2015 
DATA:  29 de desembre de 2015            
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen, 
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. 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. JOSEP DURANY GALERA 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
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. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
 
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 les sessions 
extraordinàries de 3 de novembre de 2015. Exp. 356/2015 i de 17 
de novembre de 2015. Exp. 373/2015. 
 
Vistes les actes del Ple de la sessió extraordinària de 3 de novembre de 
2015 i de la sessió extraordinària de 17 de novembre 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 3 de 
novembre de 2015 i de la sessió extraordinària de 17 de novembre de 2015. 
 
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de les 
sessions ordinària de 6 d’octubre de 2015. Exp. 335/2015 i 
extraordinària de 6 de novembre de 2015. Exp. 377/2015. 
 



Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 6 d’octubre 
de 2015 i de la sessió extraordinària de 6 de novembre de 2015, que 
consten a l’expedient. 
 
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-se per assabentats de les actes de la Junta de Govern de 
la sessió ordinària de 6 d’octubre de 2015 i de la sessió extraordinària de 6 
de novembre de 2015. 
 
Tercer.- Nomenament del president del Consell d’Alcaldes del 
Pallars Jussà.  
 
Vist l’acord de constitució del Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà, reunit en 
sessió extraordinària el dia 1 de desembre de 2015, amb la proposta de 
nomenament del sr. Constantí Aranda Farrero, com a president del Consell 
d’Alcaldes del Pallars Jussà. 
 
Vist l’article 11.2 del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de 
govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 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 8 vots favorables dels membres del grup 
comarcal de CiU, amb el 5 vots favorables dels membres del grup comarcal 
d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal de la candidatura 
de progrés. 
 
Únic.- Nomenar el sr. Constantí Aranda Farrero, president del Consell 
d’Alcaldes del Pallars Jussà. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda detalla els tràmits i converses prèvies a la 
proposta d’aquest acord.  
 
El sr. Borrell reitera la seva opinió que ja va manifestar al Consell d’Alcaldes 
del dia 1 de desembre de 2015, en el sentit que va tenir l’impressió quan es 
va fer la proposta de la candidatura del sr. Aranda, a la reunió de la 
Comissió permanent del Consell d’Alcaldes, de què la decisió ja estava presa 



i creu que es podria haver parlat prèviament i arribat amb un consens. 
Anuncia que el grup candidatura de progrés s’abstindrà.  
 
Quart.- Nomenament de la Comissió permanent del Consell 
d’alcaldes del Pallars Jussà. 
 
Vist l’acord de constitució de la Comissió permanent del Consell d’Alcaldes, 
adoptat en la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes del dia 1 de 
desembre de 2015, amb la proposta de nomenament dels següents 
membres:  
President: Sr. Constantí Aranda Farrero, president del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. 
Vocals: Sr. Martí Cardona Rocafort, del grup comarcal de CiU; Sr. Jordi 
Navarra Torres, del grup comarcal d’ERC;  Sr. Francesc Borrell Grau, del 
grup comarcal de la candidatura de progrés i Sr. Lluís Oliva Díaz, 
representant de les formacions independents. 
 
Vist l’article 11.3 del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de 
govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 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 la componen: 
 
Únic.- Nomenar els membres de la Comissió permanent del Consell 
d’Alcaldes del Pallars Jussà següents: 
President: Sr. Constantí Aranda Farrero, president del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. 
Vocals: Sr. Martí Cardona Rocafort, del grup comarcal de CiU; Sr. Jordi 
Navarra Torres, del grup comarcal d’ERC;  Sr. Francesc Borrell Grau, del 
grup comarcal de la candidatura de progrés i Sr. Lluís Oliva Díaz, 
representant de les formacions independents. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
Fa palés que tal com regula el Reglament orgànic del Consell Comarcal la 
Comissió permanent estarà formada pels president del Consell d’Alcaldes i 
per un representant de cadascuna de les formacions polítiques comarcals 
que tinguin alcaldes a la comarca i que aquest representant haurà de tenir 
la condició d’alcalde/essa. 
 
 
 



Cinquè.- Aprovació de la 12a modificació del Reglament orgànic i de 
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. Exp. 298/03 
 
Atès la necessitat de modificar el Reglament orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, en el sentit de 
modificar el text dels articles (11.8, 24 i 25) amb el redactat que es descriu 
a continuació, i de conformitat amb l’acord del Ple del Consell del dia 21 de 
juliol de 2015: 
 
Article 11. 8.- El gerent assistirà a les reunions del Consell d’Alcaldes amb 
veu però sense vot. Per temes específics i podran assistir consellers o 
persones relacionades amb els temes que es tractin, a proposta del 
president. També hi assistiran els representants de les Entitats Menors 
Descentralitzades (EMD) amb veu i sense vot. 
 
Article 24.- Es constitueixen dues Àrees Generals, que tindran les funcions 
previstes a l’art. 18 de Llei 6/1987 de 4 d’abril sobre l’organització comarcal 
de Catalunya. 
 
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 

 
Article 25.-  Composició de les Àrees 
 
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. 
 
El vot serà ponderat en relació a la representativitat al Consell Comarcal, de 
conformitat amb el que preveu l’article 60.5 en relació amb el 58.3 del 
TRLMRLC. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vistos els articles 4 (1a), 22d) i 49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local, 52 (2d) i 114 (3a) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 14 i 19 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 majoria absoluta, amb els 8 vots favorables 
dels membres del grup comarcal de CiU, amb el 5 vots favorables dels 
membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres del 
grup comarcal de la candidatura de progrés. 
 
PRIMER.- Aprovar la 12a modificació del Reglament orgànic i de 
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
i determinar que el contingut dels articles (11.8, 24 i 25) quedaran 
redactats tal com es descriu en la part expositiva d’aquest acord.  
SEGON.- Exposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies per 
tal que es puguin presentar al�legacions i/o reclamacions. Si no se’n 



presenta cap, la modificació quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Facultar el President per donar compliment al present acord.  
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica les modificacions proposades. 
La sra. Romero informa que el grup candidatura de progrés atès que 
aquesta modificació prové del cartipàs comarcal, entén que l’equip de 
govern del Consell Comarcal té plena competència per organitzar i regular 
els òrgans de Consell i agraeix que s’hagi acceptat la proposta de la 
candidatura de progrés en el sentit de permetre l’assistència a tots els 
representants de les EMD comarcals al Consell d’Alcaldes (article 11.8 del 
Reglament) que queda modificat per aquest acord, ja que anteriorment 
solament hi podia assistir un presentant de totes les EMD. 
 
Sisè.- Aprovació del Plec de clàusules administratives generals de 
contractació aplicables als contractes de serveis, de 
subministraments, d’obres i instal�lacions, de concessió d’obra 
pública, a altres contractes administratius i als privats del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, adaptat al Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. Exp. 392/2015. 
 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà, en endavant Consell,  disposa d’uns 
Plecs de clàusules administratives generals que estableixen el març jurídic 
general dels diferents contractes a subscriure pel Consell i han estat   
redactats de conformitat amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic i que es complementen en cada contractació 
amb els corresponents plecs particulars. 
 
Aquests Plecs es denominen: 
 
1.- Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes 
d’obres i instal�lacions i a la concessió d’obra pública 
 
2.- Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de 
serveis, de subministraments i altres contractes administratius i contractes 
privats. 
 
Van quedar aprovats definitivament pel Consell,  el dia 3.11.2009 i es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 160 de 14.11.2009 i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5504 de 12.11.2009, 
fem referència al text publicat per la Diputació de Barcelona al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 5304 de 26.01.2009.   
 



El dia 14.11.2011 es va s’ha promulgar el Reial decret legislatiu 3/2011 que 
aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 
publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 276 de 16.11.2011, que va entrar 
en vigor al cal d’un mes de la seva publicació, i va derogar, entre altres, la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  Aquesta 
norma que regula de forma íntegra l’activitat contractual dels diferents 
integrants del sector públic, justifica la redacció d’un nou plec de clàusules 
administratives generals adaptat al nou marc legal.  
 
La normativa aplicable que s’esmentarà seguidament i especialment els 
arts. 278 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i 114.3 
98  del TRLCSP estableixen que els Plecs de clàusules  generals han de 
seguir els mateixos tràmits que una ordenança i prèviament a la seva 
aprovació definitiva han d’estar dictaminats per la Comissió Jurídica 
Assessora (CJA).  
 
La Diputació de Barcelona en exercici de les seves competències en matèria 
d’assistència i cooperació municipal, per Decret de la seva Presidència del 
dia 23.01.2014, ha aprovat la realització d’una actuació d’assistència i 
cooperació local per als municipis i altres entitats locals, consistent en posar 
a disposició uns plecs de clàusules administratives generals de contractació 
de caràcter estàndard, i ha aprovat el Plec de clàusules administratives 
generals de contractació de caràcter estàndard aplicable als contractes de 
serveis, de subministraments, d’obres i instal�lacions, de concessió d’obra 
pública, a altres contractes administratius i als privats, adequat al Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, elaborat per la Diputació de 
Barcelona que ha estat  dictaminat per la Comissió Jurídica Assessora el dia 
03.10.2013 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6556 de 6.2.2014 i correcció d’errades al núm. 6571 de 27.2.2014. 
 
Res no obsta perquè el Consell faci seva la tasca realitzada per la Diputació 
de Barcelona i assumeixi com a propi el Plec de clàusules administratives 
generals de contractació de caràcter estàndard i iniciï la seva tramitació com 
a Plecs de clàusules administratives generals del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, incorporant i assumint els tràmits realitzats per la citada 
Diputació.  
  
Atès que correspon al Ple l’aprovació d’aquest Plec, seguint els mateixos 
tràmits que els d’una ordenança, sense que sigui necessari cap quòrum 
específic i, previ l’informe de les Àrees Generals d’Administració i 
Desenvolupament i de Comunicació i Serveis a les Persones, que es 
constitueixen  a aquests efectes en comissió d’estudi. 



 
L’expedient ha estat informat favorablement per la secretària i la 
interventora del Consell  tal com preveuen els articles 275.1.b i 278.3 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 (TRLMRLC), constant els 
informes al final del text del plec de clàusules administratives generals, i 
també signen aquesta proposta d’acord en prova de conformitat. 
 
De conformitat amb l’atribució de competències establertes a l’article 14 del 
Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, a l’article 22.2.d 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i el corresponent article 52.2.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 (TRLMRLC) i d’acord amb el procediment establert en dels articles 
49, 65 i 70  de la LRBRL i  58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS); i la resta de normativa aplicable. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals 
de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, 
d’obres i instal�lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes 
administratius i als privats del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
El contingut d’aquest Plec és el que consta a l’expedient i es correspon 
íntegrament amb el  publicat per la Diputació de Barcelona al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6556 de 6.2.2014 i correcció d’errades al 
núm. 6571 de 27.2.2014.  
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública, durant el termini de 30 
dies hàbils, mitjançant publicació al BOPL, al DOGC, a l’e-tauler de la seu 
electrònica de la web oficial del Consell Comarcal, al tauler d’anuncis de la 
Corporació i en un mitjà de comunicació escrita diària.  
TERCER.- En cas de no haver-hi cap reclamació o al�legació, trametre els 
referits Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica 
Assessora per al seu informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de 
Governació i Relacions Institucionals, tot això d’acord amb el que disposen 
els articles 278 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m) i 
10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora 
(CJA). 
En el cas que hi hagi reclamacions o al�legacions, prèviament a la tramesa 
caldrà resoldre sobre les mateixes, redactar la proposta de resolució i 



prèviament a la seva aprovació definitiva, l’expedient se sotmetrà a la 
consideració de la CJA.   
QUART.- En el supòsit que el Dictamen sigui favorable i no introdueixi cap 
puntualització o prescripció,  correspondrà al President del Consell Comarcal 
declarar l’aprovació definitiva del Plec i  trametre aquest acord i còpia 
íntegra del text aprovat a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, i transcorreguts quinze dies des de la tramesa, de conformitat 
amb l’article 65.2 de la LRBRL es procedirà a la publicació legalment 
establerta. També es donarà compte d’aquest acord a la CJA. 
En el supòsit que la CJA introdueixi puntualitzacions o prescripcions, 
correspondrà al Ple l’adopció de l’acord corresponent.  
CINQUÈ.- Facultar al President del Consell Comarcal per realitzar els 
tràmits que calguin per al desplegament i execució d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
 
Setè.- Aprovació de la 1a modificació del Reglament de Servei 
d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 
359/2013. 
 
Atès la necessitat d’efectuar la 1a modificació del Reglament del Servei 
d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per tal 
d’adequar aquest marc jurídic a la nova gestió del servei que es contractarà 
properament.  
 
Atès la necessitat de modificar el text dels articles (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 16, 18 i annex 2) amb el redactat que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vistos els articles 4 (1a), 22d) i 49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de 
les bases de règim local, 52 (2d) i 114 (3a) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 14 i 19 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 la 1a modificació del Reglament del Servei d’atenció 
domiciliària del Consell Comarcal del Pallars Jussà, pel que fa al text dels 
articles (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18 i annex 2) amb el redactat 
que consta a l’expedient. 



SEGON.- Exposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies per 
tal que es puguin presentar al�legacions i/o reclamacions. Si no se’n 
presenta cap, la modificació quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Facultar el President per donar compliment al present acord.  
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda detalla el contingut de l’acord i el sr. 
Bellera explica cronològicament totes les tasques que s’han anat realitzant 
per redactar aquesta modificació. També detalla els canvis efectuats i la 
seva finalitat. Conclou que és una eina molt important pels tècnics dels 
serveis socials del Consell Comarcal i els de la resta d’institucions de la 
comarca. 
 
La sra. Romero fa palés que es important que tot servei tingui un marc 
jurídic de desenvolupament, en aquest cas un reglament i que al sortir a 
licitació la gestió del SAD s’hagi adaptat el seu reglament a la nova gestió. 
Considera que és un canvi tècnic i que el grup candidatura de progrés 
votarà a favor. 
 
Vuitè.- Aprovació del Pla d’igualtat d’oportunitats del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 2015-2018.  Exp. 402/2015 
 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha assumit el compromís d’impulsar la 
transversalitat de les polítiques de dones a tots els àmbits de l’administració 
comarcal i també de desenvolupar o avançar en aquestes polítiques a la 
comarca. 
 
L’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 17/2015, de 21 
de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes, les inquietuds sorgides en 
aquest àmbit a nivell comarcal, així com la voluntat de fomentar les 
relacions equitatives entre dones i homes, han promogut la redacció del “Pla 
d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 2015-2018”, 
amb la voluntat d’establir mesures per la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes a nivell intern del Consell Comarcal i evitant qualsevol 
discriminació per raó de sexe entre el personal. 
 
Així, el Pla d’igualtat d’oportunitats s’adequa a les línies establertes en la Llei 
17/2015, de 21 de juliol, la qual estableix i regula els mecanismes i els 
recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó 
de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. 
 
Així mateix, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva 
de dones i homes incorpora la responsabilitat de les empreses i estableix 



l’obligació de les mateixes a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats 
en l’àmbit laboral. 
 
Vist l’article 14è 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 el text del “Pla d’igualtat d’oportunitats del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 2015-2018”, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Publicar el “Pla d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. 2015-2018” a la web del Consell Comarcal. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord i es 
compromet en nom de l’equip de govern a aplicar i desenvolupar el Pla.  
 
El sr. Borrell assenyala que el darrer Pla de polítiques per a dones aprovat 
pel Consell Comarcal, ja ha finalitzat la seva vigència i encara no s’ha 
desenvolupat en aquesta corporació.  
 
El sr. Aranda li respon que la voluntat del Consell es desenvolupar tots els 
Plans aprovats en la mesura que sigui possible. 
 
Novè.- Aprovació de la 4a modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 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. Suplements de partides per major ingrés. 
2. Transferències entre partides. 
 
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 8 vots favorables dels membres del grup 
comarcal de CiU, amb el 5 vots favorables dels membres del grup comarcal 
d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal de la candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la quarta 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 al�legacions, 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 detalla el contingut de les diferents 
partides objecte de la modificació. 
 
El sr. Ardanuy defineix el nou Programa de la garantia juvenil (joves de 19 a 
29 anys) que està desenvolupament aquest Consell Comarcal i detalla que 
la principal finalitat es formar i inserir aquests joves en el món laboral. 
Demana als alcaldes que ajudin en la recerca de joves que fa el Consell 
Comarcal. 
 
Desè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 3r 
trimestre de 2015. Exp. 193/2015 
 
En compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
S’informa al Ple del Consell Comarcal dels informes de morositat que 
consten a l’expedient: 

1. Factures no tramitades després de 3 mesos. 
2. Factures no tramitades després de 30 dies. 
3. Obligacions amb incompliment del termini de pagament. 

 
INTERVENCIONS:La sra. Ruché informa sobre el contingut de l’acord. 
La sra. Romero opina que la mitjana del deute és molt elevada i pregunta 
quin criteri es segueix per satisfer els imports de les factures. 
La sra. Ruché li respon que exceptuant factures de molt baix import que es 
paguen ràpidament, la resta segueix el criteri cronològic per ordre 
d’arribada al Registre del Consell Comarcal. 



 
Onzè.- Informe del període mig de pagament de 3r trimestre de 
2015. Exp. 180/2015 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, introdueix el concepte de període  mig de pagament 
com a expressió del temps de pagament o endarreriment del deute 
comercial, de forma que totes les administracions públiques han de fer 
públic el seu període mig de pagament. 
 
El RD 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.  
 
El període mig de pagament definit en aquest RD mesura l’endarreriment en 
el pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador es 
diferent del període legal de pagament establert en el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic i en la Llei 3/2001, de 29 de desembre, per 
la que s’estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics 
pot prendre valor negatiu si l’administració abona abans de que hagin 
passat 30 dies natural de la presentació de les factures o certificacions 
d’obra, segons correspongui. 
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals 
remetran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran 
periòdicament, d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la 
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació, 
previstes en el Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació relativa al 
seu període mig de pagament a proveïdors. 
 
En aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014 i sobre les dades contingudes en l’aplicatiu comptable, en 
referència al 3r trimestre de 2015, s’informa al Ple del resultat següent: 
 
3r trimestre de 2015 
 

P.M. pagament R.O. pagades R.O. pendents Total 
pagaments 

Total 
pendents 

112,2456207 102,4763031 115,8185806 498.753,42 1.363.709,90 
 
INTERVENCIONS: La sra. Ruché explica el contingut de l’acord.  
 



Dotzè.- Aprovació del sostre de la despesa de l’exercici 2016. 
 
De conformitat amb l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibiltat financera, la despesa computable 
no ha de superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini 
de l’economia espanyola.  
 
Vist l’informe d’intervenció del sostre de la despesa del pressupost de 
l’exercici 2016, que consta a l’expedient, atès que el límit en termes totals 
es troba per sobre del pressupost que es pretén aprovar. 
 
Vist l’article 162 i següents del Tex refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març 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 8 vots favorables dels membres del grup 
comarcal de CiU, amb el 5 vots favorables dels membres del grup comarcal 
d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal de la candidatura 
de progrés. 
 
Primer.- Aprovar el sostre de la despesa del pressupost de l’exercici 2016, 
que consta a l’expedient. 
 
INTERVENCIONS:  La Sra. Ruché informa sobre el contingut de l’acord. 
 
Tretzè.- Aprovació del pressupost, la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball del Consell Comarcal del Pallars Jussà per 
l’exercici 2016. 
 
Vist l’expedient del pressupost per a l’exercici de 2016, al qual són 
incorporats: la memòria de Presidència, les bases d’execució i els informes 
de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist l’expedient de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball 
que també s’incorpora a l’expedient del pressupost. 
 
Vist el contingut dels informes de la Secretaria i de la Intervenció, així com 
els informes sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
del que es desprèn que la situació és d’equilibri i del compliment de la regla 
de despesa, del que es desprèn una situació de compliment. 
 
Vista la Memòria de la Presidència i l’estat d’ingressos i despeses, el 
pressupost resumit per capítols seria el següent: 



I. INGRESSOS                   
Capítols Euros 

1.   

2.   

3. Taxes i altres ingressos 1.170.968,73 
4. Transferències corrents           5.308.408,57 

5. Ingressos patrimonials               2.250,00 

6.   

7. Transferències de capital        2.671.186,58 

8.   

9.   

TOTAL INGRESSOS                    9.152.813,88 

II. DESPESES         
Capítols Euros 

1. Despeses de personal              2.458.801,95 

2. Despeses bens corrents          3.351.357,70 

3. Despeses financeres                   48.000,00 

4. Transferències corrents          575.967,65 

5.    

6. Inversions reals                          1.138.686,58 

7. Transferències de capital         1.550.000,00 

9. Passius financers                           30.000,00 

TOTAL DESPESES      9.152.813,88 

  
Atès que el Consorci LEADER Pirineu Occidental ha quedat adscrit al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, i en la sessió del Ple del Consorci de 2 de 
desembre de 2015 va aprovar inicialment el pressupost per l’anualitat 2016 
que es descriu a continuació: 
 
I. INGRESSOS                          
Capítols                                            EUROS 
1.   
2.   
3. Taxes i altres ingressos 1,00 
4. Transferències corrents           170.469,00 
5. Ingressos patrimonials                 
6.   
7. Transferències de capital          



8.   
9.   
TOTAL INGRESSOS                    170.470,00 
  
 
II. DESPESES                       

Capítols                                             Euros 

    
1. Despeses de personal              151.973,00 
2. Despeses bens corrents          17.697,00 
3. Despeses financeres                   800,00 
4. Transferències corrents            
5.    
6. Inversions reals                            
7. Transferències de capital           
9. Passius financers                             
TOTAL DESPESES      170.470,00 
  
Atès que ha estat informat a l’Àrea general d’Administració i 
Desenvolupament i a l’Àrea general de Comunicació i Serveis a les 
persones, reunides conjuntament el dia 22 de desembre de 2015 i de 
conformitat amb els informes de Secretaria i d’Intervenció. 
 
De conformitat amb l’article 168.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, 
aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 18.1, a) del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/1988, l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 
l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de règim 
local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els 8 vots favorables dels membres del grup 
comarcal de CiU, amb el 5 vots favorables dels membres del grup comarcal 
d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal de la candidatura 
de progrés. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost per a l’exercici de 
2015 i les seves bases d’execució, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduït, amb el resum per capítols següent: 
 
 



I. INGRESSOS                   
Capítols Euros 

1.   

2.   

3. Taxes i altres ingressos 1.170.968,73 
4. Transferències corrents           5.308.408,57 

5. Ingressos patrimonials               2.250,00 

6.   

7. Transferències de capital        2.671.186,58 

8.   

9.   

TOTAL INGRESSOS                    9.152.813,88 

II. DESPESES         
Capítols Euros 

1. Despeses de personal              2.458.801,95 

2. Despeses bens corrents          3.351.357,70 

3. Despeses financeres                   48.000,00 

4. Transferències corrents          575.967,65 

5.    

6. Inversions reals                          1.138.686,58 

7. Transferències de capital         1.550.000,00 

9. Passius financers                           30.000,00 

TOTAL DESPESES      9.152.813,88 

  
SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de totes 
les places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, així com la 
relació de llocs de treball comprensiva de tots els llocs de treball del 
personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà per l’exercici 2016, que 
consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts. 
TERCER.- Sotmetre els anteriors acords a informació pública pel termini de 
quinze dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida i al Tauler electrònic d’Edictes de la Corporació als efectes de la 
presentació de reclamacions o al�legacions. 
QUART.- Considerar aprovats definitivament, els acords relatius al 
pressupost 2016 i les seves bases d’execució, així com la plantilla de 
personal i relació de llocs de treball, en el cas que no es presenti cap 
reclamació o al�legació. 
CINQUÈ.- Aprovats definitivament el pressupost general del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per a l’exercici econòmic de 2016, juntament 
amb les seves bases d’execució, així com la plantilla de personal i la relació 



de llocs de treball, procedir a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de 
la província de Lleida i trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat i de 
la Generalitat de Catalunya. 
SISÈ.- Aprovar el resum consolidat del pressupost del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i del Consorci LEADER Pirineu Occidental següent: 
  

I. INGRESSOS                          
Capítols                                            EUROS 

1. 0 

2. 0 

3. Taxes i altres ingressos 1.170.969,73 

4. Transferències corrents           5.478.877,57 

5. Ingressos patrimonials               2.250,00 

6. 0,00 

7. Transferències de capital        2.671.186,58 

8. 0,00 

9. 0,00 

TOTAL INGRESSOS                    9.323.283,88 

  

II. DESPESES                       

Capítols                                             Euros 

    

1. Despeses de personal              2.610.774,95 

2. Despeses bens corrents          3.369.054,70 

3. Despeses financeres                   48.800,00 

4. Transferències corrents          575.967,65 

5.  0,00 

6. Inversions reals                          1.138.686,58 

7. Transferències de capital         1.550.000,00 

9. Passius financers                           30.000,00 

TOTAL DESPESES      9.323.283,88 
 
SETÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord i detalla 
cada partida pressupostària. 
La sra. Romero assenyala que pràcticament aquest pressupost no ha 
augmentat en comparació al de l’exercici 2015, si exceptuem la inversió 
prevista per l’INTERREG. 



Creu que la partida d’inversions és molt escassa. També opina que s’hauria 
d’haver consensuat el projecte presentat al programa INTERREG, ja que 
passa a ser el gruix de les inversions del Consell Comarcal pel 2016. 
En un altre sentit manifesta que en el projecte del pressupost no es detalla 
els centres de cost, cosa que impedeix veure quins recursos es destinen a 
cada equipament. 
Creu que aquest document s’hauria de presentar d’una altra forma i d’una 
manera més entenedora. Posa l’exemple de redacció mitjançant 
comparatius interanuals, centres de cost, costos de cada servei, etc. 
En relació a l’Epicentre fa palés que es detallen els ingressos però no les 
despeses. 
Comunica que el grup comarcal de la candidatura de progrés s’abstindrà en 
la votació d’aquest punt ja que no ha tingut l’oportunitat d’intervenir en la 
redacció d’aquests projecte de pressupost ni se’ls ha consultat al respecte. 
 
El sr. Aranda accepta tots aquests suggeriments, explica que el pressupost 
ha estat elaborat per l’equip de govern i que pel que fa a les inversions 
s’han intentat contemplar les diferents sol�licituds dels ajuntaments en la 
mesures de les possibilitats. Assenyala que en 3 anualitats el Consell 
Comarcal ha invertit 3 milions d’euros al territori i desitja poder augmentar 
les inversions pel 2016 i següents.  
El sr. Borrell fa palés la seva conformitat amb l’exposat per la sra. Romero.  
 
Creu que el Consell Comarcal es compromet amb moltes despeses que 
després repercuteixen als ajuntaments de forma indirecta. Posa l’exemple 
de l’edifici Pare Manyanet al respecte i assenyala que el seu pressupost de 
neteja es superior a la subvenció que s’atorga als ajuntaments pels seus 
espais expositius. Valora la intenció de l’equip de govern, però dubta si les 
decisions són les adequades. 
També anomena el centre CITA, la Seu del Consell, l’Epicente, etc., 
instal�lacions que generes importants despeses segons el seu punt de vista. 
Creu  que el territori és immens i que hi ha moltes mancances. Opina que el 
Consell Comarcal podria solucionar-ne algunes. 
 
El sr. Aranda li respon que accepta la seva reflexió, però no obstant 
equipaments com l’oficina Jove a l’edifici Pare Manyanet permetent 
desenvolupar programes d’ocupació laboral a la població jove de la 
comarca, etc. També assenyala que a l’antiga seu del Consell, edifici Pau 
Casals, el Consell  hi té ubicat el banc d’aliments, diferents associacions 
sense ànim de lucre i el Consorci LEADER Pirineu Occidental que gestiona 
fons europeus per la comarca, etc. 
 
Pel que fa al CITA fa palés que està treballant amb diferents hipòtesis per 
donar-li una utilització òptima. 



 
El sr. Borrell intervé assenyalant que les inversions que s’han fet al CITA 
són superiors en import a les inversions d’alguns petits municipis de la 
comarca. 
 
El sr. Aranda li respon que aquestes inversions han evitat en gran mesura el 
deteriorament de l’equipament i creu que s’han analitzat a l’igual que les 
inversions amb la resta d’equipaments del Consell en el sentit dels beneficis 
que aporten als diferents sectors de la comarca.  
 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
 
Seguidament el sr. Terré fa palés que el Consell Comarcal ofereix un seguit 
de serveis a la comarca que requereixen tenir uns bons equipaments i que 
aquestes necessiten un manteniment. 
 
El sr. Borrell reclama la redacció d’un Pla de gestió per aquestes 
infraestructures i una previsió pressupostària.  
 
La sra. Cases fa constar que l’Oficina Jove situada a l’edifici Pare Manyanet 
té una ubicació immillorable i que es per això que s’ha adequat aquest 
equipament al centre històric de Tremp, que impulsa diferents projectes 
d’inserció laboral per a joves. 
També fa palés que l’itinerari al marge dret de l’embassament de Sant 
Antoni, transcorre de Salàs de Pallars a la Pobla de Segur perquè així en 
gaudeixin el màxim  de persones possibles, també fa referència a l’itinerari 
de Cellers. 
 
En un altre ordre de coses explica que el projecte presentat al programa 
INTERREG es va consultar a tots els ajuntaments al Consell d’Alcaldes. 
 
El sr. Borrell indica que molts alcaldes no hi eren presents en aquell Consell 
d’Alcaldes i la sra. Romero opina que per un projecte de tanta envergadura 
s’hauria d’haver fet una consulta més acurada.  
 
El sr. Bellera retorna al tema de manteniment dels equipaments i opina que 
si bé té un cost important també s’ha de veure quin retorn té a la societat. 
 
Creu que situem la comarca al món i que no podem esperar sempre un 
rendiment econòmic. 
 
Finalitza el debat assenyalant el sr. Borrell que efectivament hi ha 
equipaments molt necessaris però que sempre s’ha d’estudiar prèviament el 



cost del manteniment i el sr. Dalmau demana un augment de la inversió 
amb camins municipals. 
 
Catorzè.- Informes, prescs i preguntes.  
 
INFORMES 
 
PRIMER 
El sr. Aranda informa sobre els següents assumptes: 
 
Inversions comarcals 
 
El 80% dels 3 milions d’euros que ha suposat la inversió del Consell 
Comarcal en els darrers exercicis han estat contrastats a empreses de la 
comarca. 
 
Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant Antoni 
 
És un equipament molt utilitzat per usuaris de diferents edats. Properament 
s’instal�larà un comptador de persones. 
 
Parc Natural del Montsec 
 
El projecte segueix avançant. Representants del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i la Noguera van visitar el Parc Natural de la Serra de Guara 
(Osca) per veure les implicacions del territori i es van reunir amb diferents 
sectors (ramaders, tècnics turístics, empresaris, etc). 
 
Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra 2014-2020 
 
El Consell Comarcal va presentar a aquest programa europeu el projecte 
“Green Pyrenees Slow Tourism - GPS tourism” sol�licitant una subvenció per 
l’execució del mateix. 
 
Ens han comunicat que el projecte ha superat el primer escull que és la fase 
administrativa.  
 
S’ha tingut diferents contactes amb els departaments de Governació i 
Relacions Institucionals i Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya i aquests s’han compromès a defensar el projecte, per la qual 
cosa es considera que la proposta es va consolidant. 
 
SEGON 



La sra. Ritz informa sobre el Projecte de Geoparc Conca de Tremp-Montsec. 
Ja s’ha assolit el primer pas per a la distinció de zona d’importància 
geològica amb el vist-i-plau de la UNESCO. Ara forma part de les 19 
candidatures que té la xarxa de Geoparc internacional, com a candidatura 
oficial. 
 
Durant el mes de maig visitarà el Geoparc l’avaluador de la UNESCO qui 
puntuarà la candidatura de cara a la decisió final de la Xarxa de Geoparc. 
 
Si s’aconsegueix la distinció, el Geoparc , la Conca de Tremp i el Montsec se 
sumarien al Geoparc de la Catalunya central. 
 
A l’estat espanyol hi ha un total de 12 Geoparcs, 65 a Europa i 112 en tot el 
món. Aquesta candidatura ha estat impulsada per l’ajuntament de Tremp i 
el Consell Comarcal i pretén promoure un territori rural que implementa un 
model de desenvolupament reconegut per la UNESCO basat en la gestió 
d’un patrimoni geològic, paleontològic i miner excepcional. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
La sra. Romero pregunta si l’adjudicació definitiva del Servei d’ajuda a 
domicili (SAD) s’ha notificat a l’empresa adjudicatària.  
 
El sr. Ardanuy li respon que fins el dia 2 de gener de 2016 no finalitza el 
període per la presentació del recurs d’alçada contra l’acta de la Mesa 
d’adjudicació.  
 
La sra. Romero demana que l’empresa adjudicatària subrogui en la mesura  
de lo possible tots els treballadors de les altres empreses del sector que han 
prestat el servei fins ara. Informa que si això no es produeix pot comportar 
un cost molt important de despesa per aquestes, atès que hauran 
d’indemnitzar la majoria del personal que tenen contractat, des de fa temps.  
 
El sr. Aranda respon, que en el marc de la legalitat, el Consell està 
treballant perquè es produeixi aquest supòsit. 
 
Conclou el sr. Bellera que abans de licitar aquest servei per concurs obert es 
va intentar que les empreses comarcals del sector formessin una 
cooperativa de serveis o una empresa única de caire comarcal. Objectiu que 
mai es va aconseguir per desavinences entre elles. 
 
Finalitza la sessió amb un ampli canvi d’impressions de tots els assistents. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 



 
En compliment de l'article 110.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada 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, 
 
 
 
 
 


