
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 19 DE MAIG DE 2015 
 
ACTA NÚM.: 3/2015 
DATA:  19 de maig de 2015                  
SESSIÓ:  Extraordinària. 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  19.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 19.32 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 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. JORDI COLOM PERNA 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. DAVID FUENTES CAELLES 
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. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 



Excusen la seva assistència: 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
 
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 10 
de març de 2015. Exp. 103/2015 
 
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 10 de març de 2015, 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 10 de març 
de 2015. 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 3 de febrer de 2015. Exp. 49/2015 i de la sessió 
ordinària de 17 de març de 2015. Exp. 113/2015. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 3 de febrer 
de 2015 i de la sessió ordinària de 17 de març 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 14 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de la 
de la sessió ordinària de 3 de febrer de 2015 i de la sessió ordinària de 17 
de març de 2015. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 50/2015, 111/2015 i 166/2015. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats  
del 142/2014 al 177/2014, de l’1/2015 al 39/2015 i 62/2015 que 
consten als  expedients 50/2015, 111/2015 i 166/2015 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en les 
sessions de 3 de febrer de 2015, de 17 de març de 2015 i de 21 d’abril de 
2015. 
 
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. 
 
A) El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del 
grup comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal de PSC: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 158/2014 aprovant el 
document d’al�legacions contra la comunicació de l’informe d’avaluació dels 
objectius del conveni d’assistència tècnica amb el Consorci AOC. 160/2014 
aprovant l’adhesió del Consell Comarcal al conveni subscrit entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb que s’estableix el Pla 
extraordinari d’assistència financera comarcal 2014. 171/2014 concertant 
una operació de crèdit, en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, 
amb l’entitat Catalunya Banc, SA. 172/2014 concertant una operació de 
crèdit en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb el Banco de 
Sabadell, SA. 176/2014 aprovant el nous preus públics dels serveis tècnics 
del Consell Comarcal. 5/2015 aprovant les fitxes de retribucions del 



personal del Consell Comarcal per l’anualitat 2015. 31/2015 aprovant el 
document d’al�legacions contra la resolució de la directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya de data 6 de febrer de 2015. 32/2015 aprovant el 
nomenament de la Mesa de Contractació i del Comitè d’experts del 
procediment obert del servei d’ajuda a domicili. 62/2015 aprovant 
l’abonament de la quantia equivalent a la part proporcional de la 
recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012. 
 
B) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 142/2014 aprovant el text del 
conveni de col�laboració entre l’Associació Alba i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. 143/2014 autoritzant a l’estudiant A. Montoliu a realitzar les 
pràctiques de l’any acadèmic 2014-2015. 144/2014 concedint al Consorci 
Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça una bestreta 
reintegrable. 145/2014 aprovant la 1a modificació del conveni entre el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Consell Esportiu del Pallars Jussà. 
146/2014 aprovant el conveni de col�laboració entre el Ministeri de 
Defensa i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 147/2014 aprovant el 
conveni entre el Dep. d’ensenyament, INS Tremp, i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per la formació pràctica en centre de treball de la alumna A. 
Zamora. 148/2014 aprovant la modificació de preu del servei de la línia de 
transport escolar Llussà-La Pobla. 149/2014 aprovant la contractació de la 
sra. M. D. Engo. 150/2014 aprovant el plec de clàusules administratives i 
plec de prescripcions tècniques reguladors de la contractació del servei 
“Seminari de presentació d’experiències sobre mobilitat sostenible en zones 
de muntanya”. 151/2014 declarant la sra. O. Roqué en situació 
d’excedència voluntària. 152/2014 aprovant el reconeixement dels serveis 
previs prestats pel sr. S. Garcia. 153/2014 aprovant la contractació de 13 
persones en el marc del programa Treball i Formació, persones aturades no 
perceptores (PANP), subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
154/2014 aprovant l’encàrrec de gestió a la Diputació de Lleida per la 
compra agregada del subministrament, instal�lació i posada en 
funcionament d’un sistema d’alertes de riuades en capçalera de les conques 
hidrogràfiques. 155/2014 concedint al sr. S. Garcia la jubilació parcial i 
contractant el sr. C. Martimpé. 156/2014 aprovant la modificació de la 
jornada laboral del sr. A. Socoró. 157/2014 aprovant la baixa voluntària i 
la situació d’excedència del sr. J. Felip. 159/2014 aprovant la certificació 
única de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i manteniment de la xarxa 
veïnal i rural de camins del Pallars Jussà”. 161/2014 aprovant l’adjudicació 
per contracte menor del servei “seminari de planificació, desembosc i 



classificació de fusta als boscos del Pallars Jussà”. 162/2014 aprovant el 
conveni entre el Departament d’Empresa i Ocupació i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 163/2014 aprovant l’adjudicació per contracte menor de 
l’acció “Formació” en el marc del programa Treball i Formació. 164/2014 
aprovant la pròrroga del conveni entre l’ICASS del Dep. de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 165/2014 aprovant la 
contractació del subministrament “Sistema de ventilació de la planta 
soterrani de l’Epicentre”. 166/2014 aprovant comparèixer en el recurs 
contenciós-administratiu núm. 673/2014 interposat per l’ajuntament de 
Tremp, contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà de data 
15 de setembre de 2014. 167/2014  aprovant la certificació única de l’obra 
“Manteniment de la xarxa de camins locals al Pallars Jussà” Actuació 2014. 
168/2014 aprovant l’adjudicació del servei “Seminari de presentació 
d’experiències de mobilitat sostenible en zones de muntanya” per 
procediment negociat sense publicitat. 169/2014 aprovant la pròrroga de 
la contractació del sr. R. Iglesias. 170/2014 aprovant la reducció de la 
jornada laboral del sr. E. Bardella. 173/2014 aprovant el reconeixement 
dels serveis previs prestats per la sra. C. Vidal. 174/2014 aprovant el 
reconeixement dels serveis previs prestats per la sra. R.M. Melines. 
175/2014 aprovant l’addenda de pròrroga del conveni de col�laboració i 
encàrrec de gestió entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per l’any 2015. 177/2014 aprovant l’addenda 
de modificació del conveni de col�laboració entre el Departament de Territori 
i Sosteniblitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 1/2015 aprovant 
l’adjudicació per contracte menor del servei “Estudi sobre l’adequació de les 
retribucions i projecte de plantilla de personal i de relació de llocs de treball 
del Consell Comarcal”. 2/2015 aprovant el Pla de treball a executar en el 
marc del programa integral de foment a l’emprenedoria i sol�licitud de 
subvenció al departament d’Empresa i Ocupació. 3/2015 aprovant el 
reconeixement dels serveis previs prestats pel sr. M. Alemany. 4/2015 
aprovant la contractació del sr. A. Socoró com a xofer. 6/2015 aprovant el 
conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i els 
ajuntaments de Llimiana, Sant Esteve de la Sarga, Senterada, Sarroca de 
Bellera, Salàs de Pallars i l’EMD de Manyanet. 7/2015 aprovant el 
nomenant de la composició del jurat del Premi Jove Emprenedor-2014 i 
convocatòria. 8/2015 aprovant la contractació urgent del sr. A. Boneta 
com agent de dinamització econòmica. 9/2015 aprovant la memòria “Xarxa 
d’impulsors Consell Comarcal del Pallars Jussà” i sol�licitud de subvenció al 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 10/2015 aprovant la sol�licitud del servei 
de teleassistència a la sra. F. Jordana. 11/2015 aprovant que el domicili de 
la Unitat bàsica d’atenció social primària del Consell Comarcal és al C. 
Soldevila, 18 de Tremp i sol�licitud de modificació de les dades al Registre 
d’entitats, serveis i establiments socials del departament de Benestar Social 
i Família. 12/2015 atorgant el premi del concurs Premi Jove Emprenedors-



2014. 13/2015 aprovant la memòria de l’actuació “Projecte Pallars Cultural 
2015” i sol�licitud de subvenció a l’IEI. 14/2015 aprovant la memòria de 
l’actuació “Infraestructures complementàries pel Centre de visitants del P.J.” 
i sol�licitud de subvenció a l’IEI. 15/2015 aprovant la memòria de la 
publicació “Terra de memòria. Converses sobre les costums i la guerra civil 
al Pallars” i sol�licitud de subvenció a l’IEI. 16/2015 sol�licitant al 
departament de cultura una subvenció per la publicació  “Terra de memòria. 
Converses sobre les costums i la guerra civil al Pallars”. 17/2015 aprovant 
la renovació del compromís socioeducatiu de la menor A. Colom. 18/2015 
aprovant la renovació del compromís socioeducatiu dels menors A., C. i M. 
Ferrera. 19/2015 aprovant el compromís socioeducatiu del menor E. 
Gramunt. 20/2015 deixant sense efectes el conveni signat entre l’INS 
Tremp i el Consell Comarcal en data 13-11-2014 i aprovant un nou conveni 
de data 3-2-2015. 21/2015 aprovant la sol�licitud presentada pel sr. P. 
Pedrosa en el sentit de reconèixer el dret a percebre el complement de 
millora de sou. 22/2015 aprovant la sol�licitud de subvenció a la diputació 
de Lleida per l’obra “Itinerari pel marge dret de l’embassament de S. 
Antoni”. 23/2015 aprovant la memòria de l’actuació “Reforma d’espais a 
l’Epicentre per adequació d’una sala d’exposicions temporals” i sol�licitud de 
subvenció a l’IEI. 24/2015 autoritzant al Club 4x4 Terres de l’Ebre a 
realitzar una ruta turística els dies 3, 4 i 5 d’abril de 2015. 25/2015 
aprovant la reducció de la jornada laboral de la sra. O. Guijarro. 26/2015 
aprovant l’acord marc de col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i l’Associació d’empresaris agraris de Lleida. 27/2015 aprovant el 
conveni de col�laboració amb l’ajuntament de Salàs de Pallars i amb 
l’ajuntament de la Pobla de Segur, per la conservació i difusió del patrimoni 
amb la creació d’un itinerari de natura entre la C-13 i el marge dret de 
l’embassament de S. Antoni. 28/2015 executant amb efectes del proper 
període de nòmina del mes de març de 2015 l’acord del Ple relatiu a la 
modificació de la relació de llocs de treball. 29/2015 aprovant la sol�licitud 
del servei de teleassistència de la sra. M. A. Torm. 30/2015 aprovant la 
contractació urgent de la sra. M. Rosell i E. Val com a diplomades en treball 
social. 33/2015 aprovant el Padró fiscal 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 de l’any 2015. 
34/2015 executant amb efectes del proper període de nòmina del mes 
d’abril de 2015 la modificació de la relació de llocs de treball del lloc de 
tècnic dinamitzador ocupacional. 35/2015 aprovant el marc pressupostari a 
mig termini pel període 2016-2018. 36/2015 aprovant el recurs de 
reposició contra la resolució dictada per la gerència territorial del cadastre 
de Lleida en data 4 de febrer de 2015. 37/2015 aprovant el projecte 
executiu de l’obra “Actuacions de manteniment a l’accès nord de l’abocador 
comarcal al terme municipal de Tremp-Pallars Jussà”. 38/2015 aprovant la 



certificació única de l’obra PG-DL-2012/748 i el seu pagament. 39/2015 
aprovant les certificacions 1a, 2a, 3a i 4a de l’obra PG-ET-2012/751 i el seu 
pagament.  
 
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
51/2015, 110/2015 i 165/2015. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
76/2014 al 102/2014, 104/2014, i de l’1/2015 al 18/2015 que 
consten als expedients 51/2015, 110/2015 i 165/2015 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests decrets se n’ha informat a la Junta de Govern en les 
sessions de 3 de febrer de 2015, 17 de març de 2015 i 21 d’abril de 2015. 
 
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya 
aprovat pel del DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació de règim 
local concordant. 
 
A) El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del 
grup comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal de PSC: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 76/2014 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 6/2014 i el seu pagament. 81/2014 
aprovant la cessió de crèdit de la fra. núm. 746 de l’empresa Clara Farrero 
Solsona a favor de Banco de Sabadell, SA. 85/2014 aprovant les factures 
incloses en la relació núm. 7/2014 i el seu pagament. 91/2014 aprovant 
les factures incloses en la relació núm. 8/2014 i el seu pagament. 6/2015 
aprovant les factures núm. 1038 i 1039 de l’empresa C. Farrero i la cessió 
de crèdit a favor de Banco de Sabadell, SA.  
 
B) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell 
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 77/2014 aprovant l’ajut 
d’urgència social al sr. M. Hakki. 78/2014 aprovant el 2n pagament a la UB 
en compliment del conveni de col�laboració signat. 79/2014 aprovant els 
ajuts individuals de desplaçament per al curs escolar 2013-2014 i el 
pagament. 80/2014 atorgant una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal per 
atendre casos d’urgència social i aprovant la fra. A/1431149 de SAFF 
DISLLUM, SLU. 82/2014 autoritzant al sr. B. Puigarnau a assistir a la 12a 



jornada de prevenció de residus. 83/2014 aprovant la fra. núm. 
2503200000092781 d’Applus Iteuve Technology, SL. 84/2014 aprovant el 
2n pagament de la 3a Beca de recerca del Pallars Jussà. 86/2014 atorgant 
una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal per atendre casos d’urgència social. 
87/2014 aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili dels 
mesos de març i abril de 2014. 88/2014 atorgant un ajut d’urgència social 
a sr. A. Ben. 89/2014 atorgant un ajut d’urgència social a la sra. M. Giró. 
90/2014 aprovant la fra. 36135 de l’Hotel Terradets i el rebut de 
l’assegurança del vehicle L1920Y. 92/2014 atorgant un ajut d’urgència 
social al sr. X. Gómez. 93/2014 aprovant el pagament al Consell Esportiu 
del Pallars Jussà, en compliment del conveni signat. 94/2014 atorgant un 
ajut d’urgència social al sr. J. Vicent. 95/2014 aprovant l’atorgament d’una 
subvenció al club de basquet Tremp i a l’escola de futbol de Tremp i La 
Pobla de Segur i el seu pagament, en el marc de programes d’atenció social 
i educativa.  96/2014 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
97/2014 atorgant ajuts d’urgència social. 98/2014 aprovant el 
complement d’activitat pels serveis prestats durant el mes de desembre de 
2014. 99/2014 aprovant el 1r pagament a l’ajuntament de Tremp en el 
marc del projecte Treball a les 7 comarques 2014. 100/2014 aprovant el 
pagament als usuaris del servei d’ajuda a domicili. 101/2014 aprovant el 
pagament de les subvencions atorgades als centres educatius. 102/2014 
aprovant el pagament de les subvencions atorgades a entitats, associacions 
i ajuntaments. 104/2014 aprovant el pagament als usuaris del servei 
d’ajut a domicili. 1/2015 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
2/2015 atorgant una bestreta de caixa a la sra C. Vidal. 3/2015 atorgant 
un ajut individual de desplaçament a la família López. 4/2015 aprovant el 
pagament del complement d’activitat del mes de gener 2015. 5/2015 
aprovant la fra. núm. 14481 de Viatges Iltrida, SA. 7/2015 aprovant el 
pagament de rebuts d’assegurances de vehicles. 8/2015 atorgant una 
bestreta de caixa a la sra. C. Vidal. 9/2015 aprovant vàries factures i el 
seu pagament. 10/2015 atorgant un ajut d’urgència social. 11/2015 
aprovant el complement d’activitat del mes de febrer 2015 a la sra. M. 
Tresserres. 12/2015 aprovant vàries factures i el seu pagament. 13/2015 
aprovant vàries factures i el seu pagament. 14/2015 aprovant el pagament 
del rebut de l’assegurança de l’Epicentre. 15/2015 aprovant una bestreta 
de caixa a la sra. C. Vidal. 16/2015 aprovant el pagament de la inscripció 
del sr. Lázaro al XV Congrés d’arxivística de Catalunya. 17/2013 aprovant 
el pagament del complement d’activitat del mes de març 2015 de la sra. M. 
Tresserres i de la fra. núm. 440 de M. V. Martínez. 18/2015 aprovant 
vàries factures i el seu pagament.  
 
Cinquè.- Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva de 
l’exercici 2014 de la taxa de RSU. Exp. 277/2014. 
 



Vist el resum de càrrecs, ingressos, baixes i valors pendents de cobrament, 
pertanyents a la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici de 
2014, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, feta pel servei de gestió i 
recaptació per valor d’ingressos directes de l’any 2014. 
 
Atès que el Consell Comarcal té delegada la recaptació executiva a la 
Diputació de Lleida per acord del Ple de 29 de març de 1996, on es va 
aprovar el conveni corresponent. 
 
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 la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici 
de 2014 del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
SEGON.- Trametre aquest acord i una còpia de la liquidació al servei de 
recaptació executiva de la Diputació de Lleida. 
 
Sisè.- Aprovació de la 2a modificació dels Estatuts del Consorci 
Centre de desenvolupament rural (CEDER) Pallars-Ribagorça i 
adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 
230/08. 
 
Atès que en la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà de data 15 de setembre de 2008, es van aprovar els Estatuts del 
Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça. I en la sessió 
ordinària del Ple de data 4 de juny de 2012, es va aprovar la primera 
modificació del Estatuts esmentats.  
 
Vist l’escrit del Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça 
amb registre d’entrada núm. 840, de data 12 de maig de 2015, on es 
comunica al Consell Comarcal l’aprovació inicial de la modificació dels 
estatus del Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i 
sol�licita l’adscripció del Consorci Leader Pirineu Occidental (abans Consorci 
Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça) d’acord el que 
determina la Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú.  
 
 



Atès que es considera necessari procedir a modificar determinats aspectes 
dels estatus que hauran d’adaptar-se a la Llei 27/2013, de 27 de desembre 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, determinant 
l’administració pública on quedin ascrits així com el seu règim orgànic, 
econòmic i financer, d’acord amb la disposició addicional vintena de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Vist el text íntegre de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de 
Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de secretaria i d’intervenció, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 47 2g. i 123.2 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 114.3 d) 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 160 i 313. 2 i 3, del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. L’article 14 del Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, aprovada pel DL 4/2003, de 4 de novembre i 
l’article 7.2 del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i resta de legislació concordant 
 
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
7 membres del grup comarcal de CiU i dels 3 membres del grup comarcal 
d’ERC i amb els vots en contra dels 4 membres del grup comarcal de PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la 2a modificació dels Estatuts del Consorci 
Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça, amb el text que consta 
a l’expedient. 
SEGON.- Ratificar l’acord del Ple del Consorci Centre de Desenvolupament 
Rural Pallars-ribagorça d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del 
Consorci per a la seva adequació a la legislació vigent. 
TERCER.- Aprovar l’adscripció del Consorci Leader Pirineu Occidental al 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
QUART.- Comunicar aquest acord al Consorci Centre de Desenvolupament 
Rural Pallars-Ribagorça i delegar el tràmits de publicació i informació pública 
d’aquest acord en el Consorci. 
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica que es considera necessari procedir 
a modificar determinats aspectes dels estatus que hauran d’adaptar-se a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, determinant l’administració pública on quedin ascrits 



així com el seu règim orgànic, econòmic i financer, d’acord amb la disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
També és necessària aquesta modificació perquè s’han reduït a 11 els grups 
LEADER i entra en aquest grup la Vall d’Aran. Finalment fa palès que s’ha 
canviat el nom del Consorci i que aquest quedarà adscrit al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
 
El text íntegre de la modificació dels Estatuts consta a l’expedient. 
 
El sr. Borrell fa palés que el grup comarcal del PSC votarà en contra 
d’aquest acord. Aquest grup ja va manifestar el seu desacord amb els 
Estatuts inicials i en conseqüència ho està també amb la modificació 
d’aquests. Considera que en cap moment ha pogut participar en les tasques 
de redacció d’aquests documents. 
 
El sr. Ubach li respon que el Plenari del Consorci ha aprovat aquesta 
modificació i l’ha tramés al Consell Comarcal per la qual cosa aquest tampoc 
ha participat en la redacció del document.  
 
Setè.- Aprovació del conveni de col�laboració entre l’excmo. Cabildo 
insular de la Palma i els Consells Comarcals de la Noguera i el 
Pallars Jussà per a l’impuls de la creació d’una xarxa de 
destinacions d’astroturisme. Exp. 192/2015. 
 
Vist el text, del convenio de colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma y los Consells Comarcals de la Noguera y del Pallars Jussà para el 
impulso de la creación de una red de destinos de astroturismo, que consta a 
l’expedient. 
 
És objecte d’aquest conveni la creació d’una xarxa de destinacions 
d’astroturisme com a eina per potenciar el treball en comú, la formació i 
l’intercanvi de coneixements en les activitats relacionades amb l’estudi, la 
promoció, el foment i la difusió i comercialització dels diferents productes i 
serveis turístics, coincidents ambdós en “Destinacions turístiques Starlight”. 
 
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, preveuen la possibilitat que els ens locals puguin 
concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris al 
interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració. 
 



Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), 
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte 
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen 
encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 
de 13 de juny, en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col�laboració. 
 
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 el text, del convenio de colaboración entre el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma y los Consells Comarcals de la Noguera y del 
Pallars Jussà para el impulso de la creación de una red de destinos de 
astroturismo, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Cabildo Insular de La Palma i al Consell 
Comarcal de la Noguera i als ajuntaments d’Ager i Sant Esteve de la Sarga. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach explica el contingut de l’acord. 
El sr. Colomina demana que es notifiqui als ajuntaments d’Ager i Sant 
Esteve de la Sarga, petició que es acceptada i s’inclou a l’acord. 
 
Vuitè.- Aprovació del suport a la redacció del projecte de declaració 
de Parc Natural del Montsec i sol�licitud al departament de Territori i 
Sosteniblitat que s’iniciïn els tràmits per a la declaració de la serra 
del Montsec com a Parc Natural. Exp. 75/2015. 
 



Atès que la serra del Montsec és un espai natural d’una alta qualitat, pels 
nombrosos i elevats valors ecològics, botànics, faunístics, geològics i 
culturals resultat de la diversitat d’ambients que van des de les àrees molt 
escarpades a fondes i amplies valls, passant per barrancades fortament 
encaixades. 
 
Atès que la serra del Montsec té potencial per generar noves oportunitats 
per a les persones mitjançant el desenvolupament d’iniciatives relacionades 
amb el turisme, el lleure o la divulgació de la natura. 
 
Atès que els parcs naturals són espais que tenen un impacte social i 
econòmic favorable i diversifiquen l’economia de l’entorn majoritàriament 
agrícola o forestal. 
 
Atès que des del nostre territori ja s’ha sol�licitat al Parlament de Catalunya 
en diverses ocasions la declaració del Parc Natural de la Serra del Montsec. 
 
Atesa la voluntat del govern de la Generalitat, manifestada amb el Pla 
Estratègic de Protecció dels Espais Naturals de Catalunya, de dotar de més 
protecció els espais naturals de qualitat, representatius del patrimoni 
natural del país amb capacitat d’actuar com a catalitzador del 
desenvolupament socioeconòmic d’un territori. 
 
Atès que aquest Pla estableix que el Parc Natural de la Serra del Montsec, 
és un dels espais naturals que es podria declarar durant el període 2014-
2017. 
 
Atès que les institucions locals del Pallars impulsen un projecte de geoparc, 
que inclou el Montsec, sustentat en la presència a la zona d’un patrimoni 
geològic i paleontològic susceptible d’integrar-se a la xarxa europea de 
Geoparcs. 
 
Atès que el Montsec consta d’un eix central clarament definit i amb 
continuïtat des de Mont-Rebei fins a Comiols i unes serres de segona línia 
(Sant Mamet i Monclús a la Noguera i Alsamora, Montllobar, Sant Gregori i 
Puigcercós al Pallars Jussà). 
 
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. 
 
Per tot l’exposat, el ple del Consell acorda, per unanimiat dels 14 membres 
presents, dels 19 que el componen: 
 



Primer.- Sol�licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que iniciï tots 
els tràmits necessaris per a la declaració de les Serres del Montsec com a 
Parc Natural. 
Segon.- Comunicar aquest acord als ajuntaments inclosos al futur Parc 
Natural del Montsec (Noguera: Ager, Camarasa, Alòs de Balaguer, Vilanova 
de Meià, Artesa de Segre, Avellanes i Santa Linya. Pallars Jussà: Sant 
Esteve de la Sarga, Castell de Mur, Llimiana, Gavet de la Conca, Isona i 
Conca Dellà, Tremp i Talarn), al Consell Comarcal de la Noguera, a la 
Diputació de Lleida, al Departament de Territori i Sostenibilitat i al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Tercer.-  Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Ubach fa palés que s’han consultat diferents 
col�lectius (agricultors, ramaders, caçadors, etc) i els ajuntaments 
corresponents. 
El termini normal per aquest tipus de declaració és de 2 anys. La plataforma 
salvem el Congost de Mont-rebei va demanar que és declarés abans del 
2016 i la directora general de polítiques ambientals es va comprometre a 
agilitzar aquesta declaració. No obstant es impossible durant el 2015. 
El srs. Colomina i Ubach inicien un debat sobre les limitacions que comporta 
la declaració. El sr. Ubach creu que no són més que les actuals i si més 
oportunitats de desenvolupament. 
 
Novè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 1r 
trimestre de 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 fa un resum de l’acord. 
 
Desè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 191/2015. 
 
El sr. Ubach informa: 
 
Llibre del Pep Coll “Guia dels indrets mítics i llegendaris del Pallars Jussà 
 



Aquest llibre s’ha entregat gratuïtament a tots els ajuntaments i EMD de la 
comarca. Tots els que no van assistir a la presentació del llibre a l’Epicentre, 
poden passar a buscar-lo pel Consell Comarcal. 
 
Llibre de Joan Rosell i Gonzalo Rivas “La Conca de Tremp, on les pedres 
parlen”. 
 
Aquest llibre ha estat editat pel Consell Comarcal i pretén crear un diàleg 
entenedor i fluid entre els elements geològics del paisatge i l’observador, 
que permeti conèixer la constitució geològica de la Conca i despertar a 
l’observador l’avidesa per enriquir-se en el camp de les ciències de la terra. 
Es presentarà a l’Epicentre el divendres dia 29 de maig a les 19.00 hores. 
 
Audiovisual “El cel fosc del Pallars”. 
 
Recentment, la Fundació Starlight (UNESCO) va declarar sis municipis del 
Pallars Jussà com a destí turístic i reserva Starlight, reconeixent-ne la 
qualitat del cel, com un patrioni natural privilegiat per a l’observació 
astronòmica. Aquesta qualitat, va fer possible la instal�lació, al cim de la 
Corona del Montsec d’Ares, de l’Observatori Astronòmic del Montsec 
(OAdM), on si ubica el telescopi Joan Oró, el més gran i avançat de 
Catalunya. 
 
Es presentarà a l’Epicentre el diumenge dia 31 de maig de 2015 a les 11.45 
hores. Aquest formarà part de l’exposició de l’Epicentre com un element 
fixe. 
 
Aquestes tres actuacions han estat subvencionades per l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs. 
 
El sr. Ubach informa també que ja està en ple funcionament l’espai dedicat 
als voltors a l’Epicentre, on es poden veure mitjançant una càmara 
directament als índrets de la terreta on aniden. 
 
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, 
 


