
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 DE JUNY DE 2016 
 
ACTA NÚM.: 2/2016 
DATA:  7 de juny de 2016             
SESSIÓ:  Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.20 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 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
SR. MARC PERÓ AGULLANA 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 



SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
 
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 l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 22 
de març de 2016. Exp. 125/2016. 
 
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 22 de març de 2016, 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 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 22 de març 
de 2016. 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària d’1 de març de 2016. Exp. 91/2016. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària d’1 de març de 
2016, que consta 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 l’acta de la Junta de Govern de la 
sessió ordinària d’1 de març de 2016. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 159/2016. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats  
del 212/2015 al 214/2015 i del 13/2016 al 56/2016, que consten a 
l’expedient 159/2016 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 i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 212/2015 aprovant el 
contracte de cessió en comodat de la documentació de la Casa Sullà de 
Tremp. 15/2016 aprovant el contracte entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i l’empresa Hermes Comunicacions, SA. 18/2016 aprovant la relació 
de persones i el pagament del 26,23% de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, que es va suprimir. 20/2016 aprovant el contracte de 
cessió en comodat de les eines i estris de l’ofici de toneler i de set 
miniatures de fusta. 21/2016 aprovant el document d’al�legacions contra 
les incidències i observacions de l’informe provisional de verificació de 
l’AUDIT 1. verificació administrativa realitzada sobre la despesa declarada a 
31-10-2015 del projecte FEDER. 24/2016 aprovant el contracte de cessió 
en comodat per la instal�lació de tres miniatures de fusta a l’edifici Casal 
Pare Manyanet. 41/2016 aprovant el document d’al�legacions contra la 
resolució de la directora del SOC de data 2-03-2016. 53/2016 aprovant la 
compatibilitat de treball sol�licitada per la Sra. Ruiz. 54/2016 aprovant la 
compatibilitat de treball sol�licitada per la Sra. Torres. 55/2016 aprovant la 
compatibilitat de treball sol�licitada pel Sr. Coll. 56/2016 aprovant la 
compatibilitat de treball sol�licitada pel Sr. Palacin. 



SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 213/2015 aprovant el 
Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques per la 
contractació del servei de Transport i tractament de lixiviats del dipòsit 
controlat del Pallars Jussà. 214/2015 designant la sra. Casanovas per dur 
a terme accions de formació del Programa Treball i Formació PRMI 2015. 
13/2016 aprovant que la Sra. Vidal pugui gaudir de la compactació del 
període de lactància en jornades senceres i consecutives. 14/2016 
nomenant la Sra. Tomàs, secretària accidental del Consell Comarcal fins a la 
reincorporació de la Sra. Farrús. 16/2016 aprovant la fitxa descriptiva d’un 
tècnic per desenvolupar tasques de l’actuació “CEEI oficina comarcal” i 
sol�licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 17/2016 aprovant el text 
dels convenis de col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i les empreses i entitats següents: 
Transport Sanitari de Catalunya, SLU, Hotel Segle XX, SL, Pirineus Gestió, 
SL, Autoescola Pallars, SL, Gordó Turch, SL, Serveis de personal i neteja,SL, 
Fundació Fiella i Cervós Grup. 19/2016 aprovant el reconeixement dels 
serveis previs prestats pel Sr. Iglesias. 22/2016 aprovant el complement 
de millora del sou a la Sra. Vidal. 23/2016 aprovant el text del conveni de 
col�laboració entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació amics del projecte boscos de 
muntanya. 25/2016 aprovant la memòria descriptiva i valorada de 
l’actuació “construcció del dic 1 del vas 1 de la cota 703 a la 710 al dipòsit 
controlat del Pallars Jussà a Tremp”. 26/2016 aprovant el reconeixement 
dels serveis previs prestats pel Sr. Cadena. 27/2016 aprovant l’adjudicació 
del servei de Transport i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del 
Pallars Jussà a l’empresa UTE TL TARREGA. 28/2016 aprovant la 
contractació urgent de la Sra. Pallàs. 29/2016 aprovant la memòria 
descriptiva i valorada de l’actuació Actuaciones de restauración de los daños 
producidos por las fuertes lluvias del primer trimestre de 2015 en las 
instalaciones del depósito controlado de residus municipales de Tremp i 
sol�licitud de subvenció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
30/2016 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 comercial i recollida selectiva 
de paper-cartró, vidre envasos i matèria orgànica de l’any 2016. 31/2016 
aprovant la liquidació del pressupost general corresponent a l’exercici 2015. 
32/2016 aprovant la renovació de contracte entre la CCMA,SA i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 33/2016 aprovant el contracte de col�laboració 
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Club Vanguardia. 34/2016 
aprovant el conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Càritas Diocesana d’Urgell i Nougrapats. 35/2016 aprovant el 
conveni de col�laboració entre la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull i el Consell Comarcal del Pallars 



Jussà. 36/2016 aprovant la renovació del compromís socioeducatiu de la 
menor ACS. 37/2016 aprovant l’adjudicació de l’acció “Generació 
d’ocupació des dels serveis de proximitat del PJ – Impuls a la creació de 
recursos per a l’ocupació de col�lectiu amb especial dificultats al territori” a 
l’empresa ALTER CIVITES, SL. 38/2016 aprovant el conveni de 
col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació de 
mares i pares de l’Escola Valldeflors. 39/2016 aprovant l’adjudicació de 
l’acció “Dinamització turística i cooperació públic-privada en le marc del 
desenvolupament econòmic i la mobilitat sostenible” a l’empresa DCB 
Turisme i desenvolupament local. 40/2016 aprovant l’adjudicació de l’acció 
“Seminari de difusió de bones pràctiques locals per a millorar les 
competències professionals de les empreses del sector turístic del Pallars 
Jussà” a l’empresa mOntanyanes Estrategies creatives per a la dinamització 
local. 42/2016 autoritzant a l’Associació promotora de la circulació 
responsable al Medi Natural “Guaja Aventuras” la realització de la prova 
esportiva Rally Lleida Pirineus. 43/2016 nomenant al sr. Cardona 
representant del Consell Comarcal a la reunió de la Junta rectora de l’IEI del 
dia 15 de març de 2016. 44/2016 autoritzant a l’empresa Travel Nexus 
Spain, SL per realitzar l’excursió en vehicles 4x4 anomenada “Ruta Nexus 
4x4”. 45/2016 aprovant el projecte tècnic de l’actuació “Adequació planta 
sotarrassant -1 i museïtzació planta baixa del Centre de visitants. Antic 
col�legi Sant Josep” i sol�licitud de subvenció al Departament d’agricultura, 
ramaderia, pesca i alimentació. 46/2016 aprovant la delegació de la 
secretaria i el nomenament dels tècnics de la PCAA.  47/2016 disposant 
que l’Associació promotora de la circulació responsable al Medi Natural 
“Guaja Aventuras” dipositi una fiança per la realització del Rally Lleida 
Pirineus. 48/2016 sol�licitant a la Diputació de Lleida un ajut pel 
manteniment de l’aplicatiu “Hèstia”. 49/2016 aprovant el compromís 
socioeducatiu del menor JCS. 50/2016 aprovant el conveni de col�laboració 
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació de professionals de 
l’àmbit turístic del Pallars Jussà. 51/2016 aprovant la contractació del 
servei de transport adaptat al Centre de dia per a gent gran de Tremp a 
l’empresa Eulen Serveis Sociosanitaris, SA. 52/2016 aprovant la 
contractació del servei de manteniment dels desfibril�ladors a l’empresa 
Neosalus Solutions, SL.  
  
INTERVENCIONS: El sr. Aranda resumeix el contingut d el’acord. 
 
La sra. Romero, portaveu del grup comarcal Candidatura de progrés, 
sol�licita un aclariment sobre el decret a convalidar núm. 21/2016, que 
aprova el document d’al�legacions a l’informe provisional de l’auditoria feta 
al Consell Comarcal sobre la despesa declarada a la subvenció FEDER 2012.  
 



El sr. Ardanuy li respon que l’informe recomanava no certificar 11.023,31 € 
derivats de l’aplicació d’una correcció financera sobre la despesa vinculada a 
l’execució del contracte (valoració de les millores en una de les actuacions, 
on van trobar una deficiència). 
 
El sr. Aranda posa a disposició de la sra. Romero la documentació que 
necessiti.  
 
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
162/2016 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats 
62/2015, 76/2015, del 86/2015 al 88/2015, 5/2016 i del 7/2016 al 
16/2016 que consten a l’expedient 162/2016 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 del 9 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep 
M. Ardanuy Tarrat, número: 62/2015 aprovant les factures incloses en la 
relació núm. 7/2015 i el seu pagament. 76/2015 aprovant les factures 
incloses en la relació núm. 8/2015 i el seu pagament. 86/2015 aprovant 
les factures incloses en la relació núm. 9/2015 i el seu pagament.   
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del Gerent del Consell 
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 87/2015 aprovant varis 
ajuts d’urgència social i cancel�lant la bestreta de caixa que disposa la Sra. 
Vidal. 88/2015 aprovant l’atorgament de la subvenció als usuaris del servei 
de transport adaptat i el pagament. 5/2016 aprovant varies factures i el 
pagament. 7/2016 aprovant el pagament de l’impost i la taxa de llicència 
d’obra a l’ajuntament de Tremp. 8/2016 aprovant vàries factures. 9/2016 
atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. Macià. 10/2016 aprovant la fra. 
1541 de l’empresa Balaguer Immediat, SL i el pagament. 11/2016 
aprovant el complement d’activitat dels mes d’octubre de 2015 de varis 
treballadors. 12/2016 aprovant el complement d’activitat del mes de febrer 
2016 de la sra. Tresserres. 13/2016 atorgant una bestreta de caixa per 
ajuts d’urgència social a la sra. Plancheria. 14/2016 aprovant el 1r 
pagament a l’ajuntament de Tremp corresponent al Pla d’execució anual. 
Projecte Treball a les 7 comarques 2015. 15/2016 aprovant varies factures 



i el seu pagament. 16/2016 aprovant el pagament de la taxa pel servei 
d’inspecció ambiental dels establiment inclosos en el Pla d’inspecció 
ambiental de catalunya.     
 

INTERVENCIONS: La sra. Romero fa referència als decrets a convalidar 
números 62/2015, 76/2015 i 86/2015 que porten adjunt un informe 
desfavorable de la interventora del Consell i aproven relacions de factures 
d’imports alguns molt quantiosos. Entén que tal com es va parlar a la 
Comissió informativa està en vies de solució la contractació d’aquestes 
despeses. 
 
El sr. Ardanuy explica que si, que té el seu origen en les contractacions del 
Servei d’ajuda a domicili (SAD), subministrament de gas-oil i transport de 
lixiviats, i ja s’han efectuat o estant en procés de contractació. 
 
Cinquè.- Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva de 
l’exercici 2015 de la taxa de RSU. Exp. 130/2016.  
 
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 
2015, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, feta pel servei de gestió i 
recaptació per valor d’ingressos directes de l’any 2015. 
 
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 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici 
de 2015 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. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
 
Sisè.- Aprovació del conveni de col�laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la 



delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de 
transport i del Servei escolar de menjador. Exp. 186/2016. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de 
menjador, la vigència del qual serà des de la signatura del conveni, amb 
efectes de l’inici del curs escolar 2015-2016, i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2022. 
 
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE 
del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei 8/87, de 
15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya 
preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que 
estimin adients sempre que no siguin contraris a l’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 (BOE del 27 de 
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), 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 Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya; els articles 22.2 g), 
22.4 i 47.2 (h) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local;  
l'article 114.3 (e)  i 52 (h) del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text 
refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 7.2 (25) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, i resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 17 
membres presents, dels 19 que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col�laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències 



quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de 
menjador, la vigència del qual serà des de la signatura del conveni, amb 
efectes de l’inici del curs escolar 2015-2016, i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2022. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la direcció general d’Atenció a la Família 
i Comunitat Educativa del departament d’Ensenyament. 
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. Aranda explica el contingut de l’acord. 
La sra. Romero fa palés que el seu grup votarà a favor. Ressalta la 
importància del conveni que delega al Consell Comarcal la competència per 
a la gestió dels menjadors i del transport escolars. Fa constar que la 
clàusula 3a del text del conveni, apartat 5è regula expressament, a l’igual 
que redaccions anteriors del conveni, que el Consell Comarcal ha de 
gestionar el servei escolar de menjador, preferentment mitjançant la 
contractació d’una empresa del sector, per la qual cosa hi ha altres sistemes 
de gestió que també són viables i no solament d’empreses, es pot fer 
mitjançant les AMPES, ajuntaments, etc. Cosa que també contempla el 
marc normatiu vigent. Creu que s’ha de garantir la gestió mitjançant 
aquestes entitats i que a la pràctica se’ls ha d’escoltar. 
El sr. Aranda respon que el Consell Comarcal ja aplica aquest criteri i ha 
aprovat diferents modalitats: empreses, AMPA, ajuntaments. 
La sra. Cases fa constar, que el Consell Comarcal va recolzar l’AMPA del 
col�legi públic Valldeflors, que actualment gestiona el servei de menjador 
escolar mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal, que es la fórmula 
ajustada a la legalitat. 
 
Setè.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral de 
l’exercici 2016. Exp. 201/2016. 
 
La Llei de pressupostos generals de l'Estat (LPGE) per a l'exercici 2016, 
estableix amb caràcter bàsic en l'article 19.Dos que en aquest any les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 
un increment global superior a l'1% respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2015, en termes de homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que fa al nombre d'efectius de personal com a la seva 
antiguitat. 
 
Pel que fa al personal laboral al servei de les entitats locals, l'article 
19.Quatre de la LPGE estableix l'increment global màxim de l'1% sobre la 



massa salarial del personal laboral, i prescriu el contingut de la massa 
salarial en establir que estarà integrada pel conjunt de les retribucions 
salarials, extrasalarials i despeses d'acció social. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim local, segons el redactat donat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, les corporacions locals han d’aprovar anualment la 
massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els 
límits i condiciones que estableixin amb caràcter bàsic per a la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat.  
 
Vist l’informe de secretaria i d’intervenció, que consta 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.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per l’any 2016, que queda fixada en 
1.613.419,80 € i que s’incrementarà automàticament amb les generacions 
de crèdit motivades per subvencions no previstes. 
SEGON.-  Publicar aquest acord al BOPL i a la seu electrònica del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà.  
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’ acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda i la sra. Ruché expliquen el contingut de 
l’acord. 
 
Vuitè.- Aprovació de la 1a modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2016. Exp. 193/2016 
 
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una modificació 
parcial del Pressupost del Consell Comarcal,  per l’exercici de 2016. 
 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
1. Habilitació de partides per majors ingressos afectats a la partida de 

despeses. 
2. Transferències entre partides. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient. 



 
Vist l’article 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. L’article 14è del Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel DL 
4/2003, de 4 de novembre, així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables del 9 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la 1a modificació de crèdits del 
Pressupost de l’exercici 2016, per import d’1.340.516,22 €,  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 i la Sra. Ruché resumeixen el contingut de 
l’acord. 
El Sr. Aranda explica que el Consell Comarcal demanarà la subvenció del 
Programa comunitari FEDER de l’eix 6, perquè la Diputació de Lleida no ha 
gestionat una operació conjunta de tot el territori. Mitjançant la Diputació es 
pot demanar l’eix 4. 
Detalla les actuacions que el Consell Comarcal sol�licitarà al Programa 
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, per l’eix 6 (desenvolupament 
econòmic, turístic, etc.) i les actuacions que s’han incorporat a la 
modificació del pressupost. L’import total és d’1.340.516,22 €. 
 
La sra. Romero fa constar, que en el darrer Ple del dia 22 de març 
d’enguany va preguntar si el Consell Comarcal presentaria projectes al 
Programa Operatiu FEDER i que el sr. Ardanuy va respondre que dependria 
de la resolució de la subvenció del Programa INTERREG. Troba molt positiu 
que el Consell Comarcal demani la subvenció del programa FEDER, cosa que 
solament poden fer els ajuntaments superiors a 20.000 habitants, els 
Consells Comarcals i les Diputacions. També fa palés que la modificació del 
pressupost és d’una quantia molt important. Pregunta en relació a la 
sol�licitud de subvenció al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 
si s’ha fet una anàlisi sobre les necessitats dels ajuntaments. Es planteja si 
el Consell Comarcal té projectes per sol�licitar als programes europeus 



FEDER i LEADER o si els ha redactat per sol�licitar aquests fons. Fa una 
reflexió sobre si aquestes sol�licituds són equitatives per tota la comarca. 
 
Destaca la importància de l’actuació global de la senyalització del Geoparc 
que el Consell Comarcal ha presentat al FEDER i va ser desestimada al 
programa INTERREG. A part d’aquesta actuació fa constar, que ha consultat 
als alcaldes del seu grup polític i no estaven assabentats de que el Consell 
Comarcal sol�licitaria la subvenció al P.O FEDER 2014-2020. eix. 6.  
 
El sr. Aranda aclareix que en principi el Consell Comarcal es plantejava 
concórrer a la convocatòria de subvencions del P.O. FEDER mitjançant la 
Diputació de Lleida i dins d’un projecte conjunt de tot el Pirineu, però que 
finalment no es va arribar a un acord i el Consell Comarcal i altres van 
decidir concórrer a la convocatòria del P.O. FEDER 2014-2020. eix 6 
individualment i a la convocatòria de l’eix 4 mitjançant la Diputació de 
Lleida. 
 
També assenyala que en vàries ocasions el Consell Comarcal demana 
projectes als ajuntaments per presentar-los a diferents línies de 
subvencions. En aquest cas Tremp, Isona, Senterada i Conca de Dalt ho han 
fet. També explica que durant 10 anys l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà ha 
intentat executar el projecte de rehabilitació del Museu paleontològic, que 
ara es presentarà al P.O. FEDER i que no s’ha inventat cap projecte per 
aquesta convocatòria. 
 
Demana al grup comarcal Candidatura de progrés que confiï amb el Consell 
Comarcal i detalla que es va posar en dubte que el Consell Comarcal 
aconseguís la subvenció del programa INTERREG i aquesta ha etat aprovada 
amb unes petites reduccions de pressupost. Torna a sol�licitar projectes a 
tots els ajuntaments de la comarca per poder-los presentar en un futur en 
diferents convocatòries de subvencions. 
 
La sra. Romero vol fer constar que el seu grup no ha entrat a valorar 
individualment cap projecte, solament demana que es presentin projectes 
globals per a tots els municipis. 
 
La sra. Cases explica que concretament un dels projectes que han presentat 
l’ajuntament de Tremp al P.O. FEDER, mitjançant el Consell Comarcal, 
anomenat “Implantació d’un sender natural i d’interpretació patrimonial a 
les adoberies de la Font Vella” pel qual ha apostat l’actual corporació, no és 
nou, però no va ser de l’agrat de l’anterior equip de govern.  
 
El sr. Borrell vol fer constar que desitja que totes els projectes que es 
presentin al P.O. FEDER obtinguin la corresponen subvenció. 



 
No obstant, reitera com en anteriors ocasions que els assumptes tant 
importants com les línies de subvenció s’han de debati al Consell d’Alcaldes 
on tots els ajuntaments se n’assabentaran.  Creu que ha faltat molta 
informació sobre aquesta convocatòria de subvenció de fons europeus i 
posa com exemple que desconeixia que el Consell Comarcal presentés 
actuacions a l’eix 6.  
 
Creu que s’ha de convocar regularment el Consell d’Alcaldes i també els 
Plens ordinaris del Consell Comarcal i evitar en lo possible els plens 
extraordinaris.  
 
Fa palés que amb una informació adient es podria tenir més projectes per 
presentar a l’esmentada convocatòria. Reitera que la convocatòria i 
sol�licitud de subvencions de programes  importants com el FEDER o 
INTERREG s’han de debatre al Consell d’Alcaldes. 
 
El sr. Aranda anuncia que la propera setmana es reunirà la Comissió 
permanent per convocar un Consell d’Alcaldes.  
 
Novè.- Aprovació de la 1a modificació de les Bases d’execució del 
pressupost per l’exercici 2016. Exp. 213/2016. 
 
Vist l’expedient núm. 213/2016 de la primera modificació de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2016, al qual són incorporats: 
els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist el text de modificació de l’article 34. Despeses plurianuals, de les Bases 
esmentades, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
Vistos els articles 162 i següents del Text Refós de la Llei d’hisendes locals 
39/88, de 28 de desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril; 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 del 9 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la primera modificació de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2016, amb el text que consta a 
l’expedient, concretament en la modificació de l’article 34 referent a les 
despeses plurianuals per aprovar la plurianualitat de la inversió “Valorització 



del patrimoni cultural i natural per la dinamització turística de Pallars Jussà”, 
lligada a l’estratègia de comunicació del Programa Operatiu FEDER-
Catalunya 2014-2020. 
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, 
l'expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu 
electrònica 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 Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
QUART.- Trametre’n, 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 i la Sra. Ruché detallen el contingut de 
l’acord. 
 
Desè.- Aprovació de la Modificació de drets i obligacions 
reconegudes d’exercicis anteriors. Exp. 200/2016 
 
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal determinar si la relació de drets reconeguts i obligacions 
reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de 
cobrament i pagament responen a drets i obligacions efectivament exigibles 
actualment. 
 
Vista la documentació, que consta a l’expedient, per a l’aprovació i 
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis 
anteriors, pendents de cobrament i per a l’aprovació i comptabilització, si 
escau, de baixes d’obligacions reconegudes d’exercicis anteriors, pendent de 
pagament. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vistos els articles 64 a 67 i 70 de la Llei general tributària, 59 a 62 i 163 a 
167 del Reglament general de recaptació, 40 i 41 de la Llei general 
pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb 
la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. Els articles 46 i 47 del 
Reial decret legislatiu 1091/1998, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei general pressupostària. 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 del 9 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 



PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de -57.630,47 
€, el detall individualitzat del qual figura a l’expedient. 
SEGON.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 
18.391,21 €, el detall individualitzat del qual figura a l’expedient.   
 
INTERVENCIONS: La sra. Ruché explica el contingut de l’acord. 
 
Onzè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 4r 
trimestre de 2015. Exp. 193/2015 i del 1r trimestre de 2016. Exp. 
172/2016. 
 
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. 
 
Dotzè.- Informe del període mig de pagament del 4t trimestre de 
2015. Exp. 180/2015 i del 1r trimestre de 2016. Exp. 171/2016. 
 
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 4t trimestre de 2015 i 1r trimestre de 2016, s’informa al Ple del 
resultat següent: 
 
4t trimestre de 2015 
 
P.M. pagament R.O. pagades R.O. pendents Total 

pagaments  
Total pendents 

76,99783325 105,2033386 57,653759 1.060.611,00 1.546.472,36 
 
1r trimestre de 2016  
 
P.M. Pagament R.O. Pagades R.O. pendents Total 

pagaments  
Total pendents 

89,28092194 105,0006866 67,72351837 1.085.214,27 791.343,84 
 
INTERVENCIONS: La sra. Ruché explica el contingut de l’acord. 
 
Tretzè.- Informes d’objecció de l’exercici 2015. Exp. 199/2016 
 
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 2015 efectuat per la intervenció i que consta a l’expedient. 
 
INTERVENCIONS: La sra. Ruché explica el contingut de l’acord. 
El sr. Aranda fa palés que ja s’han regularitzat o estan en vies de 
regularització la majoria de les contractacions que consten a l’informe.  
 



Catorzè.- Aprovació de la moció presentada per la Diputació de 
Lleida sobre la MAT a la Ribagorça i el Pallars i per una nova cultura 
energètica i del territori. Exp. 203/2016. 
 
Vista la moció presentada per la Diputació de Lleida sobre la MAT a la 
Ribagorça i el Pallars i per una nova cultura energètica i del territori, que 
consta a l’expedient i que es transcriu literalment: 
 
“Moció sobre la MAT a la Ribagorça i el Pallars i per una nova cultura 
energètica i del territori 
 
El passat dimecres 17 de febrer, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció 
que insta al Govern de la Generalitat a paralitzar la construcció de noves línies de 
molt alta tensió a Catalunya. 
 
Les línies de Molt Alta Tensió (MAT) són infraestructures d’interconnexió que té 
projectades l’Estat espanyol per a vendre excedents d’energia de les centrals 
tèrmiques i nuclears cap a l’Estat francès al mateix temps que permetin importar 
energia sobrera de les nuclears franceses en episodis de forta demanda. 
 
En concret hi ha dos projectes que afecten les comarques del Pallars Jussà i la Baixa 
Ribagorça  i que suposen una de les fases d’interconnexió que té previstes Red 
Eléctrica Española que estan en fase de projecte. D’una banda el recreixement de la 
línia d’alta tensió de la Foradada del Toscar a la Pobla de Segur i de l’altra, la 
interconnexió de molt alta tensió de Peñalba a Isona. La primera es troba en fase 
d’al�legacions a Catalunya i la segona està en procés administratiu (un cop aprovat 
el projecte). A aquests dos projectes, a més, cal afegir-ne un altre que afecta les 
comarques de l’Alta Ribagorça i, un altre cop, el Pallars Jussà: el recreixement de la 
línia d’alta tensió de Moralets a la Pobla de Segur. 
 
Atès que aquestes infraestructures suposen un risc per a la salut de les persones i 
provoques afectacions ambientals, socials i econòmiques a un territori que, a més a 
més, no en treu cap utilitat ni benefici. 
 
Atès que els territoris de muntanya generalment ja alberguen moltes 
infraestructures de transport d’electricitat que ni estan pensades pel territori ni 
l’afavoreixen en absolut, no es tradueixen en una qualitat en el servei i en alguns 
casos aquestes línies passen per sobre o molt a prop de pobles encara sense 
electrificació de xarxa. 
 
Per aquests motius el Ple de la Diputació adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Manifestar el seu suport als municipis i comarques de la demarcació 
afectats pels esmentats projectes i posar els mitjans al seu abast a disposició dels 
respectius ajuntaments i consells comarcals. 
Segon.- Manifestar el seu posicionament a favor d’una nova cultura energètica que 
ens porti a una sobirania plena en aquest àmbit amb la presa de decisions 



democràtica en la producció d’energia, el control social dels mitjans de producció i 
distribució, una aposta clara per les energies renovables, el decreixement del 
consum energètic i l’heterogeneïtat i diversitat de propostes locals adaptades a 
l’entorn. 
Tercer.-  Que en l’hipotètic cas de necessitat demostrada d’un augment de la 
capacitat de transport d’energia elèctrica, aquest es faci mitjançant la millora de les 
línies existents i sempre aprofitant un dels corredors ja existents per evitar 
l’impacte que hipotecaria les possibilitat de desenvolupament del territori.    
Quart.- Traslladar als efectes oportuns a les administracions competents al 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri 
d’indústria de l’Estat Espanyol i als Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, el Pallars 
Jussà i la Ribagorça (Franja de Ponent) i el posicionament a favor d’una nova 
cultura energètica i per un desenvolupament sostenible del món rural.” 
 
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 4 membres del grup comarcal d’ERC i de 3 membres 
del grup comarcal Candidatura de progrés i amb l’abstenció del Sr. Dalmau 
del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
PRIMER.- Mostrar la conformitat amb la Moció presentada per la Diputació 
de Lleida referent a la MAT a la Ribagorça i el Pallars i per una nova cultura 
energètica i del territori.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida, al Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’indústria de l’Estat Espanyol. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. El Sr. 
Dalmau fa constar que s’abstindrà en la votació per la incoherència en la 
redacció de l’acord. 
 
Quinzè.-  Aprovació de la moció presentada per la Diputació de 
Lleida per la defensa dels drets bàsics de la ciutadania que es troba 
en situació d’emergència social. 
 

Vista la moció presentada per la Diputació de Lleida per la defensa dels 
drets bàsics de la ciutadania que es troba en situació d’emergència social, 
que consta a l’expedient i que es transcriu literalment: 
 

“Moció per la defensa dels drets bàsics de la ciutadania que es troba en 
situació d’emergència social 



 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que 
afecten els drets bàsics de la  ciutadania i que atempten contra la sobirania del 
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de 
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions 
davant un tribunal mancat de legitimitat. 
 
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l‘accés l’habitatge, les professions 
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un 
fort impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions 
catalanes com la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la 
llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la 
prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció 
nuclear, atempten directament contra el model de país acordat a la cambra 
legislativa catalana. 
 
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten 
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi 
econòmica i que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la 
ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el govern de la 
Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la Llei 
24/20015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món 
local juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació 
d’emergència residencial i de pobres energètica així com també és essencial la 
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col�laborar amb els 
poders públics. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals 
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les 
seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 
1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de 
Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, 
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat 
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol”. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació adopta els següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que 
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials. 



Segon.- Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i 
reglamentari al que s’ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 
Tercer.- Donar suport econòmic, tècnic i jurídic als ajuntaments i consells 
comarcals en la realització d’iniciatives que impulsin accions per evitar 
desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar 
mecanismes de segona oportunitat per cancel�lar deutes contrets per habitatge 
habitual. 
Quart.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió 
de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a tots els municipis i consells comarcals de la demarcació.” 
 
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.- Mostrar la conformitat amb la Moció presentada per la Diputació 
de Lleida per la defensa dels drets bàsics de la ciutadania que es troba en 
situació d’emergència social 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda resumeix el contingut de l’acord. 
 
Setzè.- Informes, precs i preguntes 
 
INFORMES 
 
Primer 
El Sr. president informa sobre:   
 
LA CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE SALUT MENTAL DEL PALLARS 
JUSSÀ PER COORDINAR I IMPULSAR LES ACCIONS DESTINADES A 
MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB 
MALALTIA MENTAL 
 
Avui, dimarts 7 de juny s’ha constituït a la sala de plens del Consell 
Comarcal la Taula de Salut Mental del Pallars Jussà en la que hi han 
participat totes les entitats convidades, representants dels diferents  
organismes  implicats  com  la Delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, 



la delegació Territorial del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, 
la delegació Territorial del Departament  de  Salut  a  Lleida,  la  delegació  
del  Departament d’Ensenyament, entre d’altres. 
 
La Taula de Salut Mental del Pallars Jussà, és la primera que es constitueix 
al Pirineu i estarà formada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
conjuntament amb els diferents representants del Departament de Salut, 
el Dep. de Treball, Afers Socials i família i el Dep. Ensenyament amb la 
implicació dels agents del territori en salut mental, entitats del tercer 
sector, federació de salut mental de Catalunya, associació de persones amb 
problemes de salut mental, entre d’altres. 
 
Aquest òrgan, ha de ser un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball 
col�laboratiu  per  promocionar  l’atenció  integral  de  la  salut  mental  del 
territori, en un marc de cooperació amb tots els agents implicats. 
 
És en aquesta línia, que el Consell comarcal està treballant en el marc del 
projecte “Treball a les 7 comarques”, impulsat pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, a través del SOC i cofinançat pel Fons Social 
Europeu, definint l’estratègia per a avançar cap a una oferta integral, 
estructurant l’organització d’una xarxa de serveis que afavoreixi la 
promoció de  l’autonomia  personal,  la  prevenció  de  la  dependència  i  
una  millor resposta a les situacions de cronicitat. 
 
Aquest projecte s’emmarca en les propostes i eixos estratègics que es 
plantegen des de diferents marcs autonòmics, entre ells el Pla Director de 
Salut Mental i Addiccions, el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions i el Pla 
Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària. En ells 
s’assenyala la importància del treball transversal entre àmbits i dispositius, 
la implicació i participació de les persones afectades i de les seves famílies 
 
Destaca que la salut mental és una prioritat per al territori, per a la 
comarca i que s’ha de continuar treballant amb el desenvolupament de 
polítiques locals en salut mental per a què esdevingui un model que 
incorpori el concepte d’apoderament i recuperació, de ciutadania, de 
participació i inclusió. 
 
Agraeix als tècnics de serveis socials del Consell Comarcal la tasca que han 
desenvolupat per dur a terme la constitució de la Taula de salut mental al 
Pallars Jussà.  
 
Seguidament s’inicia un ampli canvi d’opinions i el Sr. Borrell pregunta si 
mitjançant aquesta Taula es podrà aconseguir tutoritzar les persones amb 



malaltia mental que no tenen família. Considera molt necessària aquesta 
tutorització.  
 
El Sr. Aranda li respon que serà una de les funcions de la taula. 
 
La Sra. Cases apunta que al Pallars Jussà hi ha aproximadament 120 
persones amb aquestes malalties i que la ràtio és similar a la resta de 
comarques de Catalunya.  
 
Segon 
La Sra. Ritz informa sobre la senyalització de les entrades al Geoparc Conca 
de Tremp-Montsec. 
 
Detalla els diferents punts senyalitzats mitjançant cartells (panells) 
informatius que ascendeixen a un total de 8 punts: 
- Port de Comiols (entrada al Geoparc). 
- Plaça de l’estació ferroviària de la Pobla de Segur. 
- Font de la Figuereta. 
- Morreres. 
- Vall Fosca. 
- Gerri de la Sal. 
- Coll de Nargó. 
- Vilanova de Meià. 
 
També informa sobre les dates que visitaran el Geoparc els avaluadors de la 
UNESCO. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Primer 
El sr. Borrell reitera la seva sol�licitud de convocatòria de Plens ordinaris del 
Consell Comarcal. Creu que aquests ja estan previstos a l’agenda de tots els 
consellers. 
La sra. Cases fa palés que el Ple del dia d’avui és ordinari. 
El Sr. Aranda respon que per problemes amb els terminis de les 
subvencions que sol�licita el Consell sovint s’ha de canviar la data del Ple. 
 
Segon 
El Sr. Borrell agraeix al sr. Ardanuy la disponibilitat d’espai a la Seu del 
Consell Comarcal per consultar els expedients del Ple i altres expedients 
administratius del Consell Comarcal. 
 
 
 



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, 
 
 


