
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA  27 DE GENER DE 2015 
 
ACTA NÚM.: 1/2015 
DATA:  27 de gener de 2015                  
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.30 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. JOAN UBACH ISANTA 
CONSELLERS 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. JORDI COLOM PERNA 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. ÀLEX GARCIA BALUST 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. MA. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN ELIES CLARET 



SR. DAVID FUENTES CAELLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
 
Quòrum 
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament 
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple 
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En 
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que 
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la 
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les pesones que els 
substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 13 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 l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 23 
de desembre de 2014. Exp. 380/2014. 
 
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 23 de desembre de 2014, 
que consta a l’expedient i que s’ha 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 14 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 23 de 
desembre de 2014. 
 
Segon.- Aprovació del sostre de la despesa del pressupost de 
l’exercici 2015. Exp. 34/2015. 
 
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 2015, que consta a l’expedient, atès que el límit en termes totals 
es troba per sobre del pressupost que es pretèn 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, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
Primer.- Aprovar el sostre de la despesa del pressupost de l’exercici 2015, 
que consta a l’expedient. 
 
Tercer.- Aprovació del pressupost, la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball del Consell Comarcal del Pallars Jussà per 
l’exercici 2015. Exp. 32/2015 
 
Vist l’expedient del pressupost per a l’exercici de 2015, 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 de data 16 de gener de 2015 
i de la Intervenció de data 20 de gener de 2015, així com els informes sobre 
el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, del que es desprén 
que la situació és d’equilibri i del compliment de la regla de despesa, del que 
es desprén 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 1.000.839,84 



4. Transferències corrents           5.018.637,93 
5. Ingressos patrimonials               2.250,00 
6.   
7. Transferències de capital        1.399.106,23 
8.   
9.   
TOTAL INGRESSOS                    7.420.834,00 
II. DESPESES         

Capítols Euros 
1. Despeses de personal              2.341.995,26 

2. Despeses bens corrents          3.020.865,83 
3. Despeses financeres                   48.000,00 

4. Transferències corrents          542.701,84 
5.    
6. Inversions reals                          427.271,07 

7. Transferències de capital         1.000.000,00 
9. Passius financers                           40.000,00 
TOTAL DESPESES      7.420.834,00 
  
Tal com s’explica a l’informe de Secretaria, es respecta la prohibició 
d’increment dels costos de personal i de les retribucions del personal en 
relació a desembre de 2014, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
de comparació,  donant compliment a allò establert a l’article 20, núm. 2 de 
la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos generals de l’Estat per 
al 2015. Tanmateix, es produeixen diferències retributives com a 
conseqüència de la proposta de relació de llocs de treball (RLT) que es 
sotmet a aprovació junt amb el pressupost i la plantilla. Aquesta variació 
retributiva s’explica detalladament en l’informe annex a la proposta de RLT 
i, d’acord amb l’informe de Secretaria, els increments retributius no suposen 
increment del Capítol I ni de la massa salarial prevista pel personal laboral, i 
suposen l’excepció prevista al núm. 7 de la llei de Pressupostos esmentada. 
 
En el mateix sentit, la incorporació de les places a la plantilla, derivada de la 
inclusió del personal laboral temporal que desenvolupa tasques de caràcter 
permanent, tampoc incrementa el Capítol I, exigència que s’acompleix en 
tant els costos d’aquests personal (retribucions i càrregues socials) han 
tingut crèdit pressupostari de Capítol I durant l’exercici de 2014 tot i no 
estar individualitzat o distribuït en places en ser considerat ocupació de 
caràcter no permanent. 
 



Tots els serveis públics comarcals corresponents a aquestes places tenen la 
condició de permanents i essencials dins les competències comarcals. 
 
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 gener 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 vots favorables dels 6 membres del grup 
comarcal de CiU, dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
del 5 membres del grup comarcal del PSC. 
 
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 1.000.839,84 
4. Transferències corrents           5.018.637,93 
5. Ingressos patrimonials               2.250,00 
6.   
7. Transferències de capital        1.399.106,23 
8.   
9.   
TOTAL INGRESSOS                    7.420.834,00 
II. DESPESES         

Capítols Euros 
1. Despeses de personal              2.341.995,26 

2. Despeses bens corrents          3.020.865,83 
3. Despeses financeres                   48.000,00 



4. Transferències corrents          542.701,84 
5.    
6. Inversions reals                          427.271,07 

7. Transferències de capital         1.000.000,00 
9. Passius financers                           40.000,00 
TOTAL DESPESES      7.420.834,00 
  
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 2015, 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 2015 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 2015, 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.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach informa que el pressupost és totalment 
continuïsta.  
L’import total és inferior a l’exercici 2014, atès que no hi consta la partida 
per les obres d’ampliació de l’abocador que ha suposat 1.709.053,37 €. 
Cal destacar l’import de 427.271,07 € en l’apartat d’inversions, dels quals 
254.000,00 € s’invertiran en un itinerari al costat de l’embassament de Sant 
Antoni de Salàs de Pallars a La Pobla de Segur. 
També detalla diferents projectes d’inversions. 
 
El sr. Borrell fa constar que és l’últim pressupost de la legislatura i que no és 
del seu desig que sigui continuïsta. També apunta que el grup comarcal del 
PSC solament ha tingut una setmana per estudiar-lo.  
 
En un altre ordre de coses assenyala que les retribucions dels consellers que 
formen part de l’equip de govern li semblen excessives i que hi manquen 



inversions en matèria de camins i creu que no es tenen en compte les 
necessitats dels ajuntaments. 
 
Pel que fa a les subvencions dels diferents museus, sol�licita una explicació 
sobre perquè no es subvencionen la totalitat d’aquests. 
 
En relació a l’import de la taxa per la recollida i tractament de residus 
reitera la sol�licitud d’un centre de cost i una bona campanya de 
conscienciació de la recollida selectiva, així com la renovació de part del 
mobiliari del servei (contenidors). 
 
Pel que fa al centre CITA, que actualment no presta cap servei vol fer 
constar que genera una despesa important i que en exercicis passats s’hi ha 
destinat moltes inversions. Opina que es pot equiparar aquest centre amb 
un container buit.  
 
En relació a l’Epicentre creu que actualment s’hi estan invertint molts 
recursos i no es veu clarament l’objectiu d’quest equipament. 
 
Per totes aquestes raons anuncia que el grup comarcal del PSC s’abstindrà 
en l’adopció d’aquest acord. 
 
El sr. Ubach li respon que pel que fa a les inversions per l’arranjament de 
camins d’accés a nuclis s’han reivindicat a tots nivells i conjuntament amb 
l’alcalde de Tremp al plenari de l’IDAPA. Aquesta reinvindicació va 
comportar l’any 2014, 130.000,00 € del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que es van executar conjuntament amb les subvencions del 
Pla d’inversions de la Diputació de Lleida. 
 
Pel que fa als ajuts dels Museus, si tenen algun projecte a subvencionar 
poden sol�licitar-ho al Consell Comarcal, cosa que ha succeït al municipi de 
La Torre de Capdella amb l’actuació “Tren dels cims”.  
 
En relació al centre CITA, aquesta també és una preocupació de l’equip de 
govern del Consell, s’ha fet la licitació però ha quedat deserta i s’estan fent 
gestions. Però, si l’oposició vol aportar alguna idea per la futura viabilitat 
d’aquest centre, serà estudiada per l’equip de govern del Consell Comarcal. 
 
En quan al mobiliari del servei de recollida i tractament de residus, ja s’està 
renovant en la mesura de lo possible. Actualment s’està en tràmits amb una 
entitat bancària per l’adquisició d’un camió i en quan a la neteja de 
contenidors, aquest estiu s’ha fet una neteja addicional. 
 



Pel que fa a l’Epicentre s’ha de tenir en compte que aquest equipament ha 
estat destacat pels diferents col�lectius com una instal�lació rellevant que 
mostra la potencialitat i els diferents valors de la comarca. Opina que es el 
pal de paller de la potencialitat turística del Pallars Jussà. 
 
El sr. Borrell li respon que ell no nega que l’Epicentre sigui un edifici atractiu 
però posa en dubte l’impacte que té a la comarca. Torna a demanr 
l’establiment comptable d’un centre de cost per la taxa del servei de 
recollida i tractament de residus, pensa que l’import de la taxa es podria 
reduir. 
 
En quan a les actuacions d’arranjament de camins, que gestionen els 
ajuntaments, creu que és un problema que el consell comarcal no ha 
solucionat. 
 
Apunta que en una comarca veïna és el consell comarcal qui gestiona 
aquests camins de titularitat municipal. 
 
Pel que fa al centre CITA fa constar que l’equip de l’oposició ha denunciat 
reiteradament les inversions en aquest centre, que podrien haver-se fet als 
diferents ajuntaments. Creu que el consell comarcal és un ens 
supramunicipal que ha de procurar el benestar dels habitants de la comarca 
i ajudar al territori. 
 
Seguidament és produeix un ampli canvi d’impressions entre els srs. Ubach i 
Borrell sobre aquest darrer assumpte. 
 
Finalitza el debat el sr. Ubach qui assenyala que el consell comarcal intenta 
gestionar tots els serveis que desenvolupa el millor possible i sempre en 
benefici del territori i dels seus habitants. 
 
Quart.- Aprovació de la 1a modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2015. Exp. 33/2015 
 

Atès que a l’exercici 2014, van quedar afectats els romanents de crèdit de la 
partida “Treball a les 7 comarques”, la qual cosa ha fet necessària una 
modificació parcial del Pressupost del Consell Comarcal, per l’exercici de 
2015. 
 
Atès que la causa que ha motivat aquesta modificació és la incorporació de 
romanents de crèdit. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció. 
 



Vist l’article 172 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i 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, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la primera 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.- Condicionar l’aprovació d’aquest acord a l’aprovació definitiva del 
pressupost per l’exercici 2015. 
CINQUÈ.- Trametre, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
INTERVENCIONS: La sra. Ruché explica el motiu de la modificació. 
 
Cinquè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 35/2015 
 
El Sr. Ardanuy informa:  
 
Primer 
De la Jornada de l’ametller al Pallars Jussà que es desenvoluparà el dia 
30 de gener d’enguany a l’Epicentre. Tractarà sobre les noves tendències en 
el cultiu de l’ametller: material vegetal i tecnologia de cultiu. 
 
El Consell Comarcal amb col�laboració amb el Departament d’Agricultura i 
l’Associació de Regants, va establir l’any 2014 una finca demostrativa 
d’ametller que té continuïtat aquest 2015. En aquesta Jornada es 
presentaran els resultats obtinguts en el seu primer any de funcionament. 
Aquesta acció està finançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc 
del Projecte “Treball a les 7 comarques”. 
 
Segon 
Del Seminari “Turisme i mobilitat sostenible en zones de muntanya” 
que es desenvoluparà a l’Epicentre el dia 19 de febrer de 2015. 
 
Està organitzat pel Consell Comarcal amb el finançament del Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball a les 7 
comarques”. 



 
El seu principal objectiu es analitzar conjuntament les oportunitats que té 
aquesta comarca per consolidar-se en una destinació especialitzada en el 
turisme sostenible i que utilitza la mobilitat “suau” (a peu, BTT, en tren, 
etc.) com un element diferenciador per millorar el posicionament de les 
empreses en els mercats europeus. 
 
El seu programa s’estructurarà en tres blocs:  
 

1. Oportunitats de la comarca per promocionar la seva oferta 
turística (Tren dels Llacs, xarxa de camins, itineratis BTT i patrimoni 
cultural, paisatgístic i gastronòmic). En aquest sentit el Consell està 
treballant per elaborar un projecte de cooperació internacional al 
voltant de la mobilitat sostenible i promoció turística de les zones de 
muntanya. Projecte que es presentarà perquè sigui finançat per la 
Unió Europea. 

 
2. Presentació d’experiències d’altres territoris,  a tenir en 

compte. Entre d’altres es comptarà amb la participació de 
representants d’ALPINE PEARLS, una xarxa de 29 municipis de 5 
països dels Alps (Suïssa, Alemanya, Àustria, Itàlia i Eslovènia) que 
treballen conjuntament en la dinamització turística dels seus territoris 
mitjançant la mobilitat sostenible. 

 
3. Presentació d’iniciatives més properes (Senderistes, Benvinguts, 

Vine al Pallars, Viu el Jussà , el Cinquè Llac etc ). 
 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
que aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 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, 
 


