
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2015 
 
ACTA NÚM.: 9/2015 
DATA:  30 de setembre de 2015          
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen, 
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO 
CONSELLERS 
SR. MARC BARÓ BERNADUCA 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
SR. MARC PERÓ AGULLANA 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 



Excusen la seva assistència: 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
 
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, 17 consellers, la 
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum. 
 
Pel president es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 

 
Primer.- Aprovació de les actes del Ple de la sessió extraordinària de 
8 de juliol de 2015. Exp. 260/2015 i de 21 de juliol de 2015. Exp. 
328/2015. 
 
Vistes les actes del Ple de la sessió extraordinària de 8 de juliol de 2015 i de 
la sessió extraordinària de 21 de juliol 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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes del Ple de la sessió extraordinària de 8 de juliol 
de 2015 i de la sessió extraordinària de 21 de juliol de 2015. 
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 330/2015. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats  
del 94/2015 al 132/2015 que consten a l’expedient 330/2015 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 



 
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 9 membres del grup 
comarcal de CiU, dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres de la candidatura de progrés. 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 94/2015 aprovant el 
cessament del sr. Josep M. Ardanuy com a gerent del Consell Comarcal. 
95/2015 aprovant la baixa dels dret reconeguts pendents de cobrament i 
de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats.  
SEGON.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 106/2015 nomenant 
la Mesa de contractació del procediment obert del Servei d’ajuda a domicili. 
113/2015 aprovant la delegació de la presidència de la Ponència comarcal 
d’avaluació ambiental al sr. M. Cardona. 118/2015 aprovant el contracte 
entre el Consell Comarcal i l’empresa Disseny Educatiu, SL. 131/2015 
aprovant les factures núm. 520 i 521 de l’empresa Clara Farrero Solsona i la 
cessió de crèdit a favor de Banco Sabadell, SA.  
TERCER.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 96/2015 aprovant la jornada 
laboral de la sra. Palau. 97/2015 disposant que fins al nomenament del 
gerent el pagaments siguin ordenats per la presidència.  
QUART.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Constantí Aranda Farrero, núm. 98/2015 delegant les 
funcions del tresorer al president fins al nomenament d’aquest càrrec. 
99/2015 aprovant l’adjudicació per contracte menor del Servei d’atenció 
precoç (CDIAP). 100/2015 nomenant la sra. M. Pilar Cases, vicepresidenta 
1a i el sr. Martí Cardona, vicepresident 2n. 101/2015 aprovant el conveni 
de col�laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament de Salàs de Pallars 
per l’organització del Bus de la Festa. 102/2015 aprovant la contractació 
urgent de la sra. Hinojosa. 103/2015 aprovant la contractació urgent del 
sr. Golles. 104/2015 nomenant la Mesa de contractació del procediment 
obert del Servei de transport escolar per vehicles de més de 9 places. 
105/2015 donant compliment a la resolució dictada pel Tribunal català de 
contractes del sector públic. 107/2015 nomenant els membres de la Junta 
de govern. 108/2015 aprovant la declaració de principis que garanteix el 
compromís de l’entitat de tolerància zero en relació amb qualsevol conducta 
o actitut constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 109/2015 
aprovant les memòries de les accions d’experiència laboral i sol�licitud de 



subvenció al Servei d’ocupació de Catalunya per la contractació de persones 
en situació d’atur. 110/2015 aprovant la jornada laboral de la sra. Palau. 
111/2015 aprovant el complement de millora del sou de la sra. Iglesias. 
112/2015 convocant la reunió de la Mesa de contractació del Servei de 
transport escolar per vehicles de més de 9 places. 114/2015 aprovant la 
renovació del compromís socioeducatiu dels menors Hammoumi. 115/2015 
aprovant els Plecs de clàusules administratives particulars i els Plecs de 
prescripcions tècnicques reguladors de la contractació del servei escolar de 
l’INS Tremp, INS Pobla de Segur i Escola Els Raiers. 116/2015 aprovant la 
convocatòria del procediment negociat sense publicitat de les línies de 
transport escolar (Línia 1. AGBS-Tremp i Línia 3. Guàrdia-Tremp). 
117/2015 aprovant el conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal i 
Ecoembes. 119/2015 aprovant l’addenda de modificació parcial i la 
pròrroga per a l’any 2015 del conveni entre l’Agència Catalana de Consum i 
el Consell Comarcal. 120/2015 nomenant la sr. M. Pilar Cases pesidenta en 
funcions del dia 10 al 14 d’agost de 2015. 124/2015 aprovant l’adjudicació 
del procediment obert del Servei de transport escolar per vehicles de més 
de 9 places per als cursos escolars 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018. 
125/2015 aprovant l’adjudicació del procediment negociat sense publicitat 
de les línies de transport escolar (Línia 1. AGBS-Tremp i Línia 3. Guàrdia-
Tremp) per als cursos escolars 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018. 
126/2015 aprovant la contractació urgent del sr. López. 127/2015 
aprovant el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de 
prescripcions tècniques per la contractació del servei de transport escolar 
(línia 28. Capdella-Aguiró-La Plana de Mont-rós i Línia 29. Pobellà-La Torre 
de Capdella-La Plana de Mont-rós). 128/2015 autoritzant a l’entitat “Helios 
Organisation” per la realització de l’excursió 4x4 anomenada “Ruta 
Maladeta” del 6 al 12 de setembre. 129/2015 aprovant les bases 
reguladores i la convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció d’una 
plça de personal laboral temporal de tècnic de joventut compartit. 
130/2015 aprovant el complement de millora del sou del sr. Carrera. 
132/2015 aprovant l’encàrrec de gestio a favor de l’ajuntament de Tremp 
per l’execució de les funcions de gestió administrativa del procés de la 
candidatura del Geoparc Conca de Tremp-Montsec.  
CINQUÈ.- Donar-se per assabentats dels Decrets de la Presidenta en 
funcions del Consell Comarcal, Sra. M. Pilar Cases Lopetegui, número: 
121/2015 nomenant la Mesa de contractació del procediment obert de 
l’obra “Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant Antoni”. 
122/2015 aprovant les memòries i sol�licitud de subvenció a la Diputació 
de Lleida per la urgència social i teleassistència. 123/2015 nomenant la 
sra. S. Romero, vocal suplent de la Mesa de contractació del Servei d’ajuda 
a domicili.   
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 



Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
329/2015 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats  del 
35/2015 al 45/2015 que consten a l’expedient 329/2015 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
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. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 9 membres del grup 
comarcal de CiU, dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres de la candidatura de progrés. 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 40/2015 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 4/2015 i el seu pagament.  
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell 
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 35/2015 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 3/2015 i el seu pagament. 36/2015 
aprovant el pagament al sr. Cots, usuari del SAD modalitat xecs-servei. 
37/2015 aprovant la retirada de 100 € del compte per a la recàrrega del 
touh de la bàscula de l’ajuntament de Tremp. 38/2015 concedint al 
Consorci Leader Pirineu Occidental una bestreta reintegrable. 39/2015 
autoritzant al sr. Iglesias, tècnic de turisme a assistir al Worshop Buy 
Catalunya de Natura, Interior, Muntanya i Pirineus. 41/2015 aprovant la 
fra. núm 2503200000097945 de l’empresa Applus Iteuve Technology, SL. 
42/2015 autoritzant a la sra. Farré tècnic de joventut a assistir al curs 
“Film Liason”. 43/2015 aprovant la fra. núm 2503200000098025 de 
l’empresa Applus Iteuve Technology, SL. 44/2015 aprovant el complement 
d’activitat del mes d’agost de 2015. 45/2015 atorgant una bestreta de 
caixa a la sra. Vidal. 
INTERVENCIONS: El sr. Borrell pregunta pel decret 38/2015 que aprova la 
concessió d’una bestreta reintegrable al Consorci Leader Pirineu Occidental.  
La Sra. Ruché li respon sobre el procediment seguit i fa palés que el 
Consorci encara no ha reotrnat la bestreta al Consell.  
 
Quart.- Aprovació de la constitució de l’Associació Geoparc Conca de 
Tremp – Montsec. Exp. 318/2015. 
 
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques, de conformitat amb el 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, l’article 2.6 de la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i la Disposició 
Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats locals a constituir 
associacions. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal té la intenció de constituir una associació, 
juntament amb els municipis de Baix Pallars, la Torre de Capdella, Sarroca 
de Bellera, Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, 
Talarn, Abella de la Conca, Coll de Nargó, Isona i Conca Dellà, Tremp, 
Gavet, Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, Àger, Camarasa i 
Vilanova de Meià, i els Consells Comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera 
amb l’objecte de promoure i impulsar polítiques de desenvolupament local 
sostenibles en el territori del Geoparc Conca de Tremp - Montsec, 
coordinades amb tots els sectors implicats i recolzant-se especialment en els 
seus valors geològics, naturals i culturals. El desenvolupament d’accions i 
l’execució d’activitats ha de permetre que els seus efectes siguin en benefici 
de les persones que habiten aquest territori. 
 
Atès que en data 15 de setembre de 2015 es van reunir els representants 
dels municipis de Baix Pallars, la Torre de Capdella, Sarroca de Bellera, 
Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Talarn, Abella 
de la Conca, Coll de Nargó, Isona i Conca Dellà, Tremp, Gavet, Llimiana, 
Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, Àger, Camarasa i Vilanova de Meià, 
i dels Consells Comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera, tot acordant 
constituir l’Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec, així com aprovar 
els Estatuts que la regiran. 

 
Atès que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts per a la seva ratificació, que 
consten a l’expedient, de conformitat amb allò que estableixen els articles 
52.2.b, 114.3.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 d’acord amb 
els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal en la sessió extraordinària del dia 10 
de setembre de 2015, va designar la sra. M. Pilar Cases Lopetegui, com a 
representant del Consell Comarcal en la compareixença de l’acte fundacional 
de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec.  
 
Atès que es necessària la designació d’un representant titular i suplent del 
Consell Comarcal als òrgans de govern de l’Associació Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec. 
 



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 majoria absoluta, per unanimitat dels 18 
membres presents, dels 19 que el componen: 

 
PRIMER.- Aprovar la constitució de l’Associació Geoparc Conca de Tremp - 
Montsec de conformitat amb l’Acta Fundacional de data 15 de setembre de 
2015, així com els Estatuts que la regeixen en els termes aprovats 
prèviament en la citada sessió constitutiva i que consten a l’expedient. 
SEGON.- Designar al Sr. Constantí Aranda Farrero, com a representant 
titular, i a la Sra. M. Pilar Cases Lopetegui com a representant substitut/ta, 
de la Corporació en els òrgans de govern de l’Associació. El/la representant 
substitut/ta només hi assistirà en cas de la no assistència del titular i en 
substitució d’aquest. 
TERCER.- Remetre aquest acord a l’Associació Geoparc Conca de Tremp - 
Montsec, als efectes oportuns. 
INTERVENCIONS: La sra. Ritz informa que avui s’ha rebut a l’ajuntament 
de Tremp el document de suport al Geoparc Conca de Tremp – Montsec, 
expedit per la Delegació Espanyola de la UNESCO. 
El sr. Dalmau sol�licita una millor representació del territori a la Junta 
directiva de l’Associació, demana que en un futur hi pugui formar part el 
municipi de La Torre de Capdella. 
La sra. Romero fa palés que candidatura de progrés ja va fer les seves 
reivindicacions en aquest aspecte i també va demanar que formés part de la 
Junta directiva l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà, únic municipi que 
gestiona actualment un museu relacionat amb el futur Geoparc.  
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. 
Finalitza el debat assenyalant el sr. Aranda que el gest de l’alcalde de La 
Torre de Capdella, sr. Dalmau, cedint a la seva reivindicació de formar part 
de la Junta directiva de l’Associació és molt altruïsta i ha possibilitat la 
continuació del procés per la creació del Geoparc. Creu que en un futur 
aquests ajuntaments podran ser-hi, atès que estem en una fase inicial. 
  
Cinquè.- Aprovació de la constitució dels grups comarcals. Exp. 
140/2015. 
 
De conformitat amb l’article 23 i següents del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, els membres de la corporació local, a 
efectes de la seva actuació s’han de constituir en grups. 
 



Vist l’escrit de data 22 de juliol de 2015 amb registre d’entrada núm. 1570 
signat pels senyors/es Constantí Aranda Farrero, Martí Cardona Rocafort, 
Josep Durany Galera, Josep M. Mullol Miret, Josep Palau Castells, Marc Peró 
Agullana, Anna Ritz Escur, Josep Terré Escolà i David Valls Giménez, 
comunicant la constitució de la seva llista com a grup que s’anomenarà: 
Grup comarcal de convergència i unió (CiU), que estarà integrada pels 
membres esmentats i que actuarà com a portaveu del grup la sra. Anna Ritz 
Escur. 
 
Vist l’escrit de data 22 de juliol de 2015, amb registre d’entrada núm. 1569 
signat pels senyors/es Francesc Borrell Grau, Andreu Isanta Eroles, Joan 
Jordana Boneta, Sílvia romero Galera i Josep M. Dalmau Gil, comunicant la 
constitució de la seva llista com a grup que s’anomenarà: Grup comarcal 
candidatura de progrés, que estarà integrada pels membres esmentats i 
que actuarà com a portaveu del grup la sra. Sílvia Romero Galera. 
 
Vist l’escrit de data 29 de juliol de 2015, amb registre d’entrada núm. 1624, 
signat pels senyors/es M. Pilar Cases Lopetegui, Lluís Bellera Juanmartí, 
Marc Baró Bernaduca, Susanna Solans Roya i Ada Castelló Batalla, 
comunicant la constitució de la seva llista com a grup que s’anomenarà: 
Grup comarcal d’esquerra republicana de catalunya acord municipal 
(ERC), que estarà integrada pels membres esmentats i que actuarà com a 
portaveu del grup la sra. M. Pilar Cases Lopetegui. 
 
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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
Primer.- Aprovar la constitució del Grup comarcal de convergència i 
unió (CiU) amb el següents membres: Constantí Aranda Farrero, Martí 
Cardona Rocafort, Josep Durany Galera, Josep M. Mullol Miret, Josep Palau 
Castells, Marc Peró Agullana, Anna Ritz Escur, Josep Terré Escolà i David 
Valls Giménez i la portaveu del grup serà la sra. Anna Ritz Escur. 
Segon.- Aprovar la constitució del Grup comarcal candidatura de 
progrés amb els següents membres: Francesc Borrell Grau, Andreu Isanta 
Eroles, Joan Jordana Boneta, Sílvia romero Galera i Josep M. Dalmau Gil i la 
portaveu del grup serà la sra. Sílvia Romero Galera. 
Tercer.- Aprovar la constitució del Grup comarcal d’esquerra 
republicana de catalunya acord municipal (ERC) amb els següents 
membres: M. Pilar Cases Lopetegui, Lluís Bellera Juanmartí, Marc Baró 



Bernaduca, Susanna Solans Roya i Ada Castelló Batalla  i la portaveu del 
grup serà la sra. M. Pilar Cases Lopetegui. 
 
Sisè.- Aprovació de la 2a modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2015. Exp.  
 
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. Suplements per incorporació de romanents de tresoreria. 
3. 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 DL 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 9 membres del grup 
comarcal de CiU, dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres de la candidatura de progrés. 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la segona 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 explica el contingut de l’acord i demana 
disculpes pel retard en què s’ha tramès la documentació d’aquest. 
La sra. Ruché detalla els imports de la modificació. 
El sr. Borrell pregunta sobre el repartiment de fons del Pla de foment 
territorial de turisme pel que fa le entitats locals (ajuntaments). 
Els srs/es. Ardanuy i Ruché li responen que el Consell Comarcal finançarà la 
part del Pla de foment que no tingui aportació dels ajuntaments.  
 



Setè.- Aprovació definitiva dels Estatus del Consorci Leader Pirineu 
Occidental. Exp. 230/08. 
 
Atès que en la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà de data 19 de maig de 2015, es va aprovar inicialment la 2a 
modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Desenvolupament Rural 
Pallars-Ribagorça, a partir d’ara Consorci Leader Pirineu Occidental. 
 
Exposat al públic el text íntegre de la 2a modificació dels Estatuts en el 
BOPL núm. 115 de 17 de juny de 2015. 
 
Vist l’anunci del Consell Comarcal del Pallars Jussà d’informació pública de la 
modificació de referència publicat al BOPL núm. 146 de 31 de juliol de 2015 
i al DOGC núm. 6925 de 31 de juliol de 2015, per un termini de 30 dies. No 
s’han presentat al�legacions ni reclamacions. 
 
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 
9 membres del grup comarcal de CiU, dels 5 membres del grup comarcal 
d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres de la candidatura de progrés. 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la 2a modificació dels Estatuts del 
Consorci Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça, a partir d’ara Consorci 
Leader Pirineu Occidental. 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consorci Leader Pirineu Occidental. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda fa palés el contingut de l’acord. 
Els srs. Bellera, Borrell i Aranda comenten el contingut d’aquesta 
modificació, assenyalant el sr. Borrell que el Consell d’alcaldes hauria 
d’haver intervingut en la redacció d’aquesta modificació, en el sentit de 
defensar la representació política dels petits municipis. 
El sr. Dalmau apunta que efectivament l’ajuntament de La Torre de Capdella 
no està representat al Consorci i el sr. Bellera fa palés que s’ha ampliat la 
representació dels privats en detriment dels petits municipis.  



La sra. Romero anuncia l’abstenció de la candidatura de progrés, atès que 
en la redacció del text de la 2a modificació dels Estatuts no s’ha tingut en 
compte les reivindicacions esmentades.  
 
Vuitè.- Nomenament de representants del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà als diferents òrgans i entitats dels quals el Consell en 
forma part. Exp. 270/2015. 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal en la sessió extraordinària 
del dia 21 de juliol de 2015 de nomenament de representants del Consell 
Comarcal a l’Institut per al desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i 
Aran (IDAPA). 
 
Atès la necessitat de modificar aquest nomenament d’acord amb el que 
estableix la Llei 11/2011, de 29 de desembre i designar dos representants 
de la comarca del Pallars Jussà.  
 
Atès que les persones que es considera més adients són: el sr. Constantí 
Aranda Farrero, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà i el sr. Joan 
Ubach Isanta, alcalde de Tremp i membre del Consell d’alcaldes del 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. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes el nomenament de representants del 
Consell Comarcal a l’Institut per al desenvolupament i la promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran (IDAPA) aprovat en la sessió plenària de 21 de juliol de 2015. 
SEGON.- Nomenar el sr. Constantí Aranda Farrero, president del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i el sr. Joan Ubach Isanta, alcalde de Tremp, 
representant de la comarca del Pallars Jussà a l’Institut per al 
desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i Aran. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Institut per al desenvolupament i la 
promoció de l’Alt Pirineu i Aran. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 2n 
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 explica el contingut de l’acord. 
 
Desè.- Informes d’objecció de l’exercici 2014. Exp. 281/2015. 
 
De conformitat amb l’article 218.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
en relació als informes sobre resolucions contràries a les objeccions 
informades, s’informa al Ple del Consell Comarcal de l’informe d’objecció de  
l’exercici 2014 efectuat per la intervenció i que consta a l’expedient. 

 
INTERVENCIONS: La sra. Ruché explica el contingut de l’acord. 
 
Onzè.- Informe del període mig de pagament. 1r i 2n 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 1r i 2n trimestre de 2015, s’informa al Ple del resultat següent: 
 
1r trimestre de 2015 
 
P.M. pagament R.O. pagades R.O. pendents Total 

pagaments  
Total pendents 

126,3040466 136,3652649 117,9368973 701.903,26 844.015,56 
 
 
2n trimestre de 2015  
 
P.M. Pagament R.O. Pagades R.O. pendents Total 

pagaments  
Total pendents 

99,63105774 130,3380127 85,45026398 602.804,80 1.305.307,90 
 
INTERVENCIONS: La sra. Ruché explica el contingut de l’acord. 
El sr. Ardanuy informa que la facturació del subministrament del carburant 
es regularitzarà properament, atès que el Consell Comarcal és una de les 
dues entitats locals que formarà part d’un pla pilot endegat per l’Associació 
Catalana de Municipis, en relació a aquests subministraments. 
 
Dotzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 332/2015. 
 
Primer 
 
El sr. Borrell reitera la seva sol�licitud respecte a la constitució del Consell 
d’Alcaldes. Creu que des de la data de les eleccions ja es podia haver 
constituït. 
També fa palés que la darrera acta de l’anterior Consell d’Alcaldes ha quedat 
sense aprovar i recalca que s’ha de donar molta més importància a aquest 
òrgan, cosa que servirà per una veritable integració de tots els alcaldes a la 
política comarcal. 
 



El sr. Aranda li respon afirmativament, en el sentit que és la seva intenció 
donar més rellevància a aquest òrgan, que va tenir en l’anterior legislatura 
una trajectòria molt complicada i es compromet a constituir-lo durant el 
mes d’octubre. 
 
Segon 
 
El sr. Dalmau convida a tots els consellers a la Fira de la Pobleta de Bellveí, 
els dies 3 i 4 d’octubre.  
 
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, 
 


