ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2016
ACTA NÚM.: 4/2016
DATA: 4 d’octubre de 2016
SESSIÓ: Ordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen,
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO
CONSELLERS
SR. MARC BARÓ BERNADUCA
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. 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
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP DURANY GALERA

SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ
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, 15 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 9
d’agost de 2016. Exp. 283/2016
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 9 d’agost 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 16 membres presents dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 9 d’agost de
2016.
INTERVENCIONS: El sr. Borrell demana que a la seva intervenció en el
punt 4t s’hi afegeixi al final la frase “atès que s’hauria hagut de consultar al
Consell d’alcaldes”.
Així mateix demana que a la seva intervenció en el punt 7è s’hi afegeixi al
final la frase “destinats als ajuntaments i subvencionats per la Diputació de
Lleida”.
Sollicituds que són aprovades pel Ple.

Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió
extraordinària de 8 de juny de 2016. Exp. 192/2016
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 8 de juny
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 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar-se per assabentats de l’acta de la Junta de Govern de la
sessió extraordinària de 8 de juny de 2016.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 206/2016 i 483/2016
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
215/2015, del 57/2016 al 127/2016 i els 140/2016, 178/2016 i
179/2016 que consten a als expedients 206/2016 i 483/2016 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.
A) El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del
grup comarcal de CiU i dels 5 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: 76/2016 autoritzant
al sr. Font organitzador de l’event TYRIP&TRAP per realitzar l’excursió moto
turística els dies 20 i 21 de maig de 2016. 77/2016 aprovant el preu públic
del curs de Monitors/es de lleure 2016. 79/2016 aprovant les memòries
dels projectes d’interès a desenvolupar durant l’anualitat 2016 i sollicitant
al Departament de Treball, afers socials i famílies el finançament per
l’execució dels programes del Contracte Programa, anualitat 2016.
89/2016 aprovant el preu públic del servei “Bus de la festa” per l’exercici
2016 i següents. 106/2016 concertant una operació de crèdit, en la
modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb l’entitat Catalunya Banc,
SA. 108/2016 aprovant el preu públic de les entrades als concerts del XII

Festival del Romànic i dels Castells de Frontera. 114/2016 aprovant la 2a
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la taxa per
l’atorgament de llicència d’ús privatiu dels despatxos del CEI Pallars Jussà i
altres espais de domini públic. 117/2016 Aprovant la memòria del projecte
d’inversió “Dinamització turística de l’entorn del riu Noguera Pallaresa a la
Comarca del Pallars Jussà” i sollicitud de subvenció al Departament
d’Empresa i Coneixement. 178/2016 aprovant la 1a modificació dels preus
públics del Servei d’atenció domiciliària al Pallars Jussà. 179/2016
aprovant els preus públics del Servei de menjador escolar per centres
escolars de la comarca del Pallars Jussà. 190/2016 acceptant l’adhesió de
l’ajuntament de Llimiana al Pla d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal
del Pallars Jussà 2015-2018.
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 215/2015 aprovant la
pròrroga del III Pla de polítiques per a dones al Pallars Jussà. 57/2016
atorgant el premi del concurs “Premi Jove Emprenedor/a -2015” 58/2016
aprovant l’adhesió del Consell Comarcal a la candidatura del Sr. Artur Blasco
al Premi Recercat 2016. 59/2016 aprovant el text del conveni de
collaboració entre el Departament d’Interior i el Consell Comarcal per a la
gestió de les dades generades pel sistema d’informació hidrològica
comarcal. 60/2016 desestimant les allegacions a l’aprovació del padró
fiscal de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transports,
tractament i eliminació de residus municipals de l’any 2016 i aprovació
definitiva del padró fiscal. 61/2016 aprovant la contractació del sr.
Mohamed. 62/2016 aprovant les bases reguladores i la convocatòria del
concurs de mèrits per a la selecció d’una plaça de personal laboral temporal
de xofer del servei de recollida i tractament de residus i nomenant la
composició del tribunal. 63/2016 donant per finalitzat el conveni de
collaboració entre l’ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal per la cessió
d’ús dels espais o installacions del municipi per realitzar els projectes en el
marc del programa treball i formació adreçat a beneficiaris de la RMI i
aprovant un nou redactat del conveni. 64/2016 aprovant la memòria de
l’acció “Reactivació del teixit empresarial del Pallars Jussà” i sollicitud de
subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement. 65/2016 aprovant
l’inici de l’expedient de contractació de l’acció “Establiment i Assessorament
tècnic d’una finca demostrativa de noves varietat d’ametller a la conca de
Tremp” i aprovant l’adjudicació per contracte menor a l’empresa IRTA.
66/2016 aprovant la renovació del compromís socioeducatiu dels menor
KPB. 67/2016 aprovant el text del conveni de collaboració entre el Consell
Esportiu del Pallars Jussà i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per donar
cobertura a les activitats esportives mitjançant pòlisses d’assegurança.
68/2016 aprovant el marc pressupostari a mig termini pel període 20172019. 69/2016 aprovant la sollicitud presentada per la Sra. PCL de
complement de millora del sou per situació d’IT. 70/2016 aprovant el

compromís socioeducatiu dels menors R i JAMR. 71/2016 aprovant la
contractació de la Sra. Grasa. 72/2016 aprovant la contractació urgent i de
forma directa de l’arrendament d’un immoble per la prestació del servei
d’atenció precoç (CDIAP). 73/2016 aprovant definitivament el Plec de
clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes
de serveis, de subministraments, d’obres i installacions, de concessió
d’obra púbica i altres contractes administratius i als privats del Consell
Comarcal del Pallars Jussà. 74/2016 aprovant l’acumulació de tasques de
psicòleg del CDIAP a la Sra. Olivet. 75/2016 nomenant el Sr. Cardona
representant del Consell Comarcal a la reunió de la Junta de Govern i del Ple
del Consorci Leader Pirineu Occidental del dia 5 de maig de 2016. 78/2016
aprovant la contractació del servei de logopèdia i de fisioteràpia a l’empresa
Núria Boneta Lloret. 80/2016 aprovant el projecte executiu de l’obra
“Creació d’un vial de circumvallació per la zona sud de Fígols. Urbanització i
Fase 2 de murs” i el procés de contractació. 81/2016 aprovant la
certificació 1a i última de l’obra PG-2012/734 i el pagament de la subvenció
de la Generalitat. 82/2016 aprovant la certificació 1a i única de l’obra MNPE-2008/543 i el pagament de la subvenció de la Generalitat. 83/2016
aprovant el text del conveni de collaboració entre CAIXABANK, SA i el
Consell Comarcal per la prestació de serveis de cobrament de tributs i preus
públics. 84/2016 aprovant la contractació del sr. Aubarell com a psicòleg
de l’EAIA. 85/2016 autoritzant al Club 4x4 Terres de Lleida per realitzar
l’excursió en vehicles 4x4 el dia 21 de maig de 2016. 86/2016 aprovant el
complement de millora del sou al sr. ASB per situació d’IT. 87/2016
aprovant la devolució de la fiança del servei “Suport a les famílies i/o
persones (xecs-servei)” a l’empresa Servillar Gent Gran SCP. 88/2016
aprovant la pròrroga del contracte de treball de la Sra. Segú com a tècnic
de la xarxa d’impulsors de la garantia juvenil. 90/2016 desestimant la
reclamació prèvia formulada per JTT. 91/2016 aprovant la contractació
urgent de la Sra. Grasa com a treballadora social. 92/2016 aprovant el
conveni de collaboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament de Castell
de Mur per l’organització d’activitats culturals al complex del Castell de Mur.
93/2016 aprovant el llistat provisional d’ admesos i exclosos al concurs de
mèrits per la selecció d’un xofer. 94/2016 aprovant la contractació urgent
de la Sr. Engo con a titulat superior. 95/2016 autoritzant a l’entitat Tuareg
4x4 Club Esportiu la realització de l’excursió en vehicles 4x4 els dies 28 i 29
de maig de 2016. 96/2016 delegant la presidència de la Comissió Especial
de Comptes del dia 30 de maig de 2016 al sr. Cardona. 97/2016 aprovant
el conveni de collaboració entre l’Escola Superior de Relacions Públiques i el
Consell Comarcal per la realització de pràctiques externes d’estudiants.
98/2016 aprovant el conveni de collaboració entre la Fundació Universitat
Pompeu Fabra i el Consell Comarcal per la realització de pràctiques
acadèmiques externes. 99/2016 sollicitant a l’IEI de la Diputació de Lleida
una subvenció per l’obra “Adequació planta sotarrassant (-1) i museïtzació

de la planta baixa del Centre de visitants del Pallars Jussà”. 100/2016
aprovant la memòria de l’actuació “Pallars Cultural 2016” i sollicitud de
subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 101/2016 sollicitant a l’ICD
una subvenció pel disseny i elaboració del IV Pla de Polítiques de dones del
Pallars Jussà pel període 2016-2020. 102/2016 sollicitant a la direcció
general de protecció social la pròrroga del conveni per la prestació del servei
del CDIAP, per l’anualitat 2017. 103/2016 aprovant la memòria de
l’actuació “Adaptació de l’Epicentre com a centre d’acollida del Geoparc
Conca de Tremp – Montsec. 2016” i sollicitud de subvenció a l’IEI de la
Diputació de Lleida. 104/2016 aprovant la modificació de les memòries de
les fitxes 31 i 32 dels projectes d’interès a desenvolupar durant l’exercici
2016 i sollicitud de finançament al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies. 105/2016 atorgant una subvenció a l’ajuntament de Talarn per
les despeses de la planta de desinfecció d’embarcacions. 107/2016
aprovant la memòria descriptiva “Actuacions urgents per al tractament de
lixiviats del dipòsit controlat de Tremp” i sollicitud de subvenció a l’Agència
de Residus de Catalunya. 109/2016 aprovant la certificació 5a de l’obra
PG-ET-2012/751 i el pagament de la subvenció de la Generalitat.
110/2016 aprovant les certificacions de l’obra MN-2012/752 i el pagament
de la subvenció de la Generalitat. 111/2016 aprovant els Plecs de
clàusules per la contractació del Servei públic de menjador escolar, pels
alumnes de l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur, curs escolar 20162017. 112/2016 aprovant els Plecs de clàusules per la contractació del
Servei públic de menjador escolar, pels alumnes de l’Institut de la Pobla de
Segur, curs escolar 2016-2017. 113/2016 aprovant els Plecs de clàusules
per la contractació del Servei públic de menjador escolar, pels alumnes de
l’IES de Tremp i Escola AESO d’Isona, curs escolar 2016-2017. 115/2016
concedint llicència d’ús privatiu dels despatxos D1, D4 i D5 del CEI Pallars
Jussà. 116/2016 aprovant la memòria tècnica de l’actuació “Accions
complementaries per la connectivitat fluvial en el salt de Sossis” i la
memòria de l’actuació “Adaptació de l’Epicentre com a centre d’acollida del
Geoparc Conca de Tremp- Montsec”. 118/2016 aprovant el conveni entre
l’Institut de Tremp i el Consell Comarcal per la formació pràctica en centres
de treball de l’alumma G. Alegret. 119/2016 aprovant la contractació
urgent de la Sra. Admetlla. 120/2016 aprovant les bases reguladors i la
convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció d’un tècnic en gestió de
projectes europeus i desenvolupament local. 121/2016 aprovant la
contractació urgent de les Sres. Pons i Fernández. 122/2016 aprovant la
certificació única de l’obra PG-DL-2012/760 i el pagament de la subvenció
de la Generalitat. 123/2016 concedint una excedència voluntària per cura
de fill/a a la sra. C. Vidal. 124/2016 aprovant el complement de millora
del sou al Sr. ABC, per situació d’IT. 125/2016 aprovant el complement de
millora del sou a la Sra. RLLC per situació d’IT. 126/2016 adjudicant la
plaça de xofer del servei de recollida i tractament de residus al sr. O. Boneta

i aprovant la contractació amb contracte de relleu. 127/2016 aprovant la
contractació del Sr. Ouzemmou com a peó.
B) El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del
grup comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb els
vots en contra dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés:
TERCER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 140/2016 aprovant el
preu públic del servei de teleassistència a la comarca del Pallars Jussà.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda resumeix el contingut de l’acord.
En relació al decret núm. 120/2016 d’aprovació de les bases i la
convocatòria per la selecció d’un tècnic de gestió de projectes europeus,
que va quedar deserta, el sr. Borrell pregunta si es tornarà a convocar.
El Sr. Ardanuy li respon que s’està contactant amb diferens entitats per
poder trobar una persona amb aquest perfil ja que la gestió dels diferents
projectes europeus que executarà el Consell Comarcal requereix d’un major
suport tècnic.
La Sra. Romero fa palés que hi ha un gran nombre de decrets dins els
contingut de l’acord, a convalidar pel Ple.
Fa referència al Decret 140/2016 que aprova el preu públic del servei de
teleassistència a la comarca. Creu que aquest servei universal hauria
d’ésser gratuït, tal com han aprovat altres administracions i per això el grup
comarcal Candidatura de progrés votarà en contra.
També informa que el grup s’abstindrà a la votació de la resta de decrets a
convalidar que obeeixen a diferents casuïstiques i són tasques
desenvolupades per l’equip de govern.
Pel que fa a la segona part de l’acord, decrets que es comunica al Ple fa
referència al decret 72/2016 que aprova la contractació d’un immoble per la
prestació del servei de CDIAP. Li sorprèn que a part de la contractació del
servei, es destinin 8.000 € al lloguer de l’immoble on es prestarà.
També fa referència a totes les contractacions de personal urgents que
s’han aprovat.
El Sr. Aranda respon que el servei de teleassistència no està totalment
subvencionat i requereix un copagament que pot ser dels ajuntaments o de
particulars.
La majoria dels ajuntaments no poden fer front a aquesta despesa per això
s’aprova un preu públic que garanteix la continuïtat del servei.
No obstant en determinats casos i previ informe de serveis socials es pot
aconseguir aquesta gratuïtat.
El Sr. Bellera proposa l’elaboració d’un informe dels serveis socials al
respecte. Sollicitud que és acceptada pel Ple.

Pel que fa al Servei d’atenció precoç (CDIAP), el Sr. Ardanuy fa palés que
s’ha reformulat la contractació i amb el mateix pressupost s’ha donat més
qualitat al servei que abarca més usuaris i diferents casuístiques, utilitzant
tècnics del propi Consell Comarcal. Pel que fa a les contractacions urgents
de personal, els Srs. Aranda i Ardanuy responen que majoritàriament són
conseqüència de contractacions en pràctiques o de la signatura de nous
convenis i prestacions de serveis (suport a nens desfavorits durant la
temporada d’estiu, etc).
Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
205/2016 i 482/2016
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats
89/2015, 6/2016, del 17/2016 al 21/2016, del 23/2016 al 29/2016
i del 31/2016 al 38/2016 que consten als expedients 205/2016 i
482/2016 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 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 5 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: 19/2016 aprovant les factures núm. 80 i 81
de l’empresa Clara Farrero Solsona i la cessió de crèdit a favor de Banco de
Sabadell, SA. 37/2016 aprovant les fres. núm. 311 i 313 de l’empresa
Clara Farrero Solsona i la cessió de crèdit a favor de Banco de Sabadell, SA.
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del Gerent del Consell
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 89/2015 aprovant vàries
factures i el seu pagament. 6/2016 aprovant les factures incloses en la
relació núm. 1/2016 i el seu pagament. 17/2016 aprovant les factures
incloses en la relació núm. 2/2016 i el seu pagament. 18/2016 aprovant
vàries factures i el seu pagament. 20/2016 aprovant la fra. proforma núm.
3215/16 de l’empresa 10dencehispahard, SL. 21/2016 atorgant una
bestreta de caixa a la sra. Plancheria, per atendre ajuts d’urgència social.
23/2016 atorgant un ajut d’urgència social al sr. López. 24/2016
aprovant el pagament a la CHE. 25/2016 aprovant el complement
d’activitat del més d’abril de 2016. 26/2016 aprovant les fres. núm.
2016406 i 25612 de l’empresa Hotels Peramola, SL. 27/2016 aprovant el
pagament de les subvencions atorgades a entitats, associacions i
ajuntaments. 28/2016 aprovant el pagament al SOC en concepte de la

revocació parcial de la subvenció atorgada en el Projecte Treball a les 7
comarques 2013. 29/2016 aprovant el pagament d’un ajut a la família HG.
31/2016 aprovant el pagament del complement d’activitat del mes de maig
de 2016. 32/2016 aprovant la fra. núm. 250320000103657 d’Applus
Iteuve Technology, SL. 33/2016 aprovant la renovació del lloguer
d’autorenting del vehicle SKODA FABIA. 34/2016 aprovant el pagament als
usuaris dels xecs-servei del mes de gener de 2016. 35/2016 aprovant la
fra. núm. 250320000103863 d’Applus Iteuve Technology, SL. 36/2016
atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. Dagne. 38/2016 aprovant
l’avançament de la paga extraordinària del mes de juny de 2016 al Sr. OBH.
INTERVENCIONS: La Sra. Romero pregunta pel contingut del Decret núm.
24/2016, que aprova el pagament d’una sanció a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre. També fa referència al decret núm. 27/2016
d’atorgament de subvencions a diferents entitats. Creu que s’han d’aprovar
unes bases i una convocatòria pública de subvencions de conformitat amb la
normativa vigent (Llei general de subvencions).
El Sr. Aranda li respon que s’intentarà seguir aquest procediment.
Pel que fa al contingut del decret 24/2016 el Sr. Ardanuy aclareix que es
fruït d’una denúncia de l’anterior equip de govern de l’ajuntament de Tremo
al Consell Comarcal per una fuita de lixiviats a l’abocador comarcal que es
va reparar de forma urgent.
El Sr. Borrell pregunta si funciona la planta de desinfecció d’embarcacions
de l’ajuntament de Talarn.
El Sr. Aranda respon que sí, que l’ajuntament de Talarn fa el seguiment i el
Consell Comarcal subvenciona una part de la despesa.
Cinquè.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de la taxa del servei de recepció obligatòria de recollida,
transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres
residus domiciliaris per l’exercici 2017 i següents. Exp. 554/2016.
Atès que és necessària l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal
núm. 1 reguladora 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 per l’exercici 2017 i següents.
Per la gran majoria de les taxes, regulades en aquesta Ordenança, s’ha
mantingut el mateix import des de fa 7 anys.
Per l’exercici 2017 és modifica l’article 6 (Taxa 16), en el sentit de disminuir
aquesta taxa tal com consta a l’estudi econòmic, que consta a l’expedient.

Atès que l'ordenança va ésser aprovada pel Ple del dia 24 d'octubre de
1989, i modificada en acords posteriors de caràcter anual.
Vist el text de la darrera modificació de l'ordenança fiscal esmentada, que
consta a l’expedient.
Vist l'estudi econòmic corresponent a les despeses del servei de recollida i
tractament de residus sòlids urbans de l'any 2017.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció.
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre; l’article 47 i 49 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l'article 114.3 (j) del DL
2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 8/87, municipal i de
règim local de Catalunya; i els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
resta de legislació de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
7 membres del grup comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal
d’ERC i amb l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de
progrés:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1,
reguladora 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, per l’exercici 2017 i següents, tal com consta a
l’expedient.
SEGON.- Exposar al públic el present acord al tauler d’edictes del Consell
Comarcal del Pallars Jussà durant trenta dies comptats des del següent al de
la publicació del corresponent anunci al BOP, a la Seu electrònica del Consell
Comarcal i també en un diari de gran difusió de la província. En aquest
termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense
haver-se’n produït cap, restarà definitivament aprovat l’acord adoptat.
TERCER.- En cas de no produir-se reclamacions, es publicarà al BOP, a la
Seu electrònica del Consell Comarcal i en un diari de gran difusió de la
província, l’acord elevat a definitiu.
INTERVENCIONS: Els Srs/es. Aranda i Ruché detallen el contingut de
l’acord, que essencialment és de congelació de la taxa.

La Sra. Romero reitera la petició del grup comarcal Candidatura de progrés
de redactar comptes separats:
• Gestió de l’abocador
• Servei de recollida
Anuncia que el Consell Comarcal no ha tingut en compte aquesta petició i
que el seu grup s’abstindrà en la votació.
Sisè.- Aprovació definitiva del Compte general de l’exercici 2015.
Exp. 202/2016
A) Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consell Comarcal del Pallars
Jussà de l’exercici de 2015, tramitat i examinat acuradament.
Atès que en data 30 de maig de 2016 la Comissió Especial de Comptes va
informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Pallars
Jussà de l’exercici de 2015 i considerà que han quedat degudament
justificats els manaments de pagament i d’ingrés, les alteracions
patrimonials i els comptes presentats. Aquest acord s’ha exposat al públic
en el BOP de Lleida núm. 108 del dia 7 de juny de 2016.
De conformitat amb l’article 209 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els
informes del secretari i de l’interventor. 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 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés:
PRIMER.- Aprovar definitivament els Comptes Generals del Pressupost de
l’exercici de 2015 del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb la redacció i
documentació que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè
realitzi els tràmits que calguin per donar compliment al present acord, i
especialment per posar l’expedient i la documentació complementària a
disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i del Tribunal de
Comptes.
B) Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consorci Leader Pirineu
Occidental de l’exercici 2015. Adscrit al Consell Comarcal del Pallars Jussà
de conformitat amb la Disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

Atès que en data 29 de juliol de 2016 el Ple del Consorci Leader Pirineu
Occidental va aprovar el Compte General de l’exercici 2015 i que en data 26
de setembre de 2016 la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal
Pallars Jussà va informar favorablement el Compte i considerà que han
quedat degudament justificats els manaments de pagament i d’ingrés, les
alteracions patrimonials i els comptes presentats. Aquest acord s’ha exposat
al públic en el BOP de Lleida núm. 188 del dia 29 de setembre de 2016.
De conformitat amb l’article 209 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els
informes del secretari i de l’interventor. 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 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés:
PRIMER.- Aprovar definitivament els Comptes Generals del Pressupost de
l’exercici de 2015 del Consorci Leader Pirineu Occidental amb la redacció i
documentació que consta a l’expedient, condicionat a la finalització del
termini legal d’exposició pública.
SEGON.- Facultar el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè
realitzi els tràmits que calguin per donar compliment al present acord, i
especialment per posar l’expedient i la documentació complementària a
disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i del Tribunal de
Comptes.
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Setè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 2n
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.

Vuitè.- Informe del període mig de pagament del 2n 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 2n trimestre de 2016, s’informa al Ple del resultat següent:
2n trimestre de 2016
P.M. Pagament
77,9201355

R.O. Pagades
92,61577606

R.O. pendents
72,68224335

Total
pagaments
381516,61

Total pendents

INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.

1070397,51

Novè.- Aprovació del IV Pla de polítiques per a dones al Pallars
Jussà. 2016-2020. Exp. 569/2016
El IV Pla de Polítiques de Dones del Pallars Jussà 2016-2020 és el resultat
del compromís polític i estratègic, que des de l’any 2005 està portant a
terme el Consell Comarcal del Pallars Jussà per tal d’avançar en l’assoliment
de la plena igualtat entre dones i homes en tots el àmbits de la societat.
Els Plans de Polítiques de Dones es constitueixen com un instrument
fonamental de les institucions públiques per abordar la problemàtica de la
desigualtat i la discriminació per raó de gènere.
El Pla de polítiques de dones constitueix un conjunt ordenat de mesures
dirigides a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes i adoptades
després de realitzar una diagnosi de la situació que ens ha permès
identificar les principals necessitats i els interessos de les dones del Pallars
Jussà.
El IV Pla de politiques de dones del Pallars Jussà, parteix de l’avaluació dels
anteriors Plans duts a terme pel Consell Comarcal i també té com a referent
el Pla de Polítiques de Dones de l’Institut Català de les Dones per al període
2012-2015.
Vist el IV Pla de polítiques per a dones al Pallars Jussà. 2016-2020, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
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, i resta de legislació de
règim local concordant.
El ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup
comarcal de CiU, dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i de 3 membres
del grup comarcal Candidatura de progrés i amb l’abstenció del Sr. Francesc
Borrell del grup comarcal Candidatura de progrés:
PRIMER.- Aprovar el IV Pla de polítiques per a dones al Pallars Jussà.
2016-2020, elaborat pels Serveis Socials d’atenció primària i adreçat a les
dones que viuen a la nostra comarca, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Trametre el document del “IV Pla de polítiques per a dones al
Pallars Jussà. 2016-2020” als ajuntaments de la comarca per tal que puguin
formalitzar la seva adhesió.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.

INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
La Sra. Romero fa palés la importància d’aquest Pla quadriennal i recalca
que s’havia de presentar al Consell d’Alcaldes abans de l‘aprovació i que no
obstant el Pla preveu l’adhesió de tots els ajuntaments.
El Sr. Aranda informa que es donarà coneixement del Pla al proper Consell
d’Alcaldes.
El Sr. Borrell comunica que s’abstindrà en la votació d’aquest acord atès que
el Pla aprovat l’any 2011 va votar a favor amb la condició que se li
comuniquessin les actuacions executades. També va demanar una memòria
que no se li ha entregat. Creu que falta fluidessa i coneixement de les
actuacions que s’han fet.
Opina que els ajuntaments i els consellers comarcals han d’estar
assabentats de les actuacions que s’han dut a terme. També opina que els
ajuntaments petits podrien participar en alguna actuació si estessin
dgudament informats.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions.
Desè.- Aprovació de la Moció del món local en defensa de l’acollida
de les persones refugiades, presentada per l’ACM, la FMC i el Fons
Català de cooperació al desenvolupament. Exp. 568/2016.
Vista la moció tramesa pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
una proposta conjunta del municipalisme català (ACM, FMC i Fons Català),
que es transcriu a continuació:
MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA DE L’ ACOLLIDA DE LES
PERSONES REFUGIADES
L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial
de les Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica
situació que viuen milions de persones desarrelades entre refugiades,
apàtrides, desplaçades internes i sollicitants d’asil que actualment hi ha al
món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius religiosos,
polítics, ètnics, o d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la commemoració
d’aquest dia, les Nacions Unides volien que la ciutadania sentís de pròpia
veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i refugiades arreu
del món, així com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les
entitats que treballen en matèria d’immigració i asil que donen suport
jurídic, social i psicològic a les persones sollicitants de protecció
internacional.
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents
institucions catalanes han commemorat aquesta data treballant per donar a
conèixer aquesta realitat i denunciant la manca de polítiques públiques a

nivell del govern de l’Estat espanyol, que és l’administració competent a
l’hora de fixar els contingents i resoldre les sollicituds de protecció
internacional, que s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places
per a persones refugiades i que encapçala el rànquing de països que
deneguen més sollicituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya
s’ha mantingut un fort compromís amb la protecció internacional com
demostren diverses iniciatives que van des de la que ha protagonitzat el
PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats
defensores dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació
que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen donant assistència a les
persones amb necessitats de protecció internacional.
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament ha estat treballant en matèria de protecció
internacional des de la seva fundació fa 30 anys, el darrer exemple del qual
ha estat la campanya d’emergència del 2013 per donar assistència a les
víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda, el 28
de gener de 2014, el Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció
Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses institucions i
entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària.
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb
centenars de persones que fugien dels seus països cercant refugi camí
d’Europa, que es va despertar una onada d’indignació i rebuig de part de la
ciutadania europea a la manca de resposta dels Estats amb les persones
refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva
solidaritat amb el municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal
administració pública que oferia acollida, aixopluc i assistència a les
persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els
recursos.
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones,
la gran majoria, ciutadans sirians, però també afganesos, eritreus,
sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est d’Europa durant
mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria,
Alemanya... Una situació que havia viscut la Mediterrània la primavera
d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per milers de persones
que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones
que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la
immensa majoria d’ens locals catalans, així com les associacions
municipalistes i el Govern de la Generalitat, mostraven la seva predisposició

a acollir aquelles persones demandants de protecció internacional ,
preveient una allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En
aquest sentit, cal destacar la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de
crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació, així
com creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a
Catalunya, per part de la Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i
de coordinació integrat per les entitats socials, l’administració local i la
Generalitat.
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de
responsabilitat per part dels governs europeus a l’hora d’establir el nombre
de persones refugiades que calia reubicar entre els Estats membres de la
UE, així com a promeses incomplertes de la major part dels governs com el
de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en
dos anys, la realitat no ha superat les poques desenes de persones
reassentades. En canvi, la reacció de les institucions europees ha estat
plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del
govern espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al
desenvolupament i suport comercial i econòmic a canvi que el govern del
Marroc i altres països subsaharians facin de mur de contenció de possibles
refugiats.
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb
Turquia vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades, posa en
joc els drets humans, i lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte
dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les
sollicitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i
subcontracta aquestes responsabilitats a l’Estat turc. Aquesta mesura va
ser rebutjada tant per el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
com per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català.
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen
d’una premissa falsa: blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi
humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i migrants
a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de
territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc
de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política
garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sollicitar
l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit,
etc.

Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe
humanitària totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu
conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les
persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i de la
protecció internacional recollits en les convencions internacionals,
fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la
Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre
l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967.
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE,
els ajuntaments, les institucions supramunicipals i les associacions
municipalistes catalanes estem donant suport a les persones refugiades en
ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem
treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va
expressar el president de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles
Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat
15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al
voltant de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir.
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa
setanta anys milions d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el
que van fer els nostres avis i besavis fugint del terror feixista acabada la
Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres països amb nosaltres
durant aquell episodi de trista memòria.
Per tot això, des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, es proposa l'adopció
dels acords següents:
•

Declarar l’ens local Consell Comarcal del Pallars Jussà, comarca
compromesa amb les persones refugiades.

•

Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir
les polítiques de protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès
que és en l’àmbit local on es posen en marxa i on cal garantir l’ acollida
de manera eficaç.

•

Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels
recursos econòmics necessaris per garantir l’ acollida de les persones
refugiades.

•

Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la
UE i Turquia que permet retornar a territori turc als refugiats arribats a
Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als drets humans i al
Dret Internacional.

•

Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional
legals i segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol
assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de
persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera
immediata.

•

Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’
acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta
o en camps de refugiats a Grècia i d’altres països acollidors de manera
temporal o definitiva.

•

Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder
implementar les mesures concretes que estableix, que garanteixi una
acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis
catalans on aquestes persones s’estableixin.

•

Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’
acollida i protecció, adaptant els plans d’ acollida municipal a les
necessitats especials de les persones sollicitants d’asil per garantir la
seva vida en família i la seva integració.

•

Continuar donant suport i collaborar amb les entitats catalanes i xarxes
d’entitats que treballin en l' acollida i el servei a les persones sollicitants
d’asil.

•

Collaborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del
Comitè per a l’ acollida de les Persones Refugiades i participar en
l’establiment dels municipis acollidors conjuntament amb el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament

•

Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi
per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i
la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i
promoure la cohesió social.

•

Endegar
i
garantir
polítiques
municipals
de
cooperació
al
desenvolupament i solidaritat internacional i mantenir la coordinació de
les mateixes amb les entitats municipalistes a través del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest àmbit
que té delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

•

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea.

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, i resta de legislació de
règim local concordant.
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar suport a la Moció del món local en defensa de l’acollida de
les persones refugiades, presentada per l’ACM, la FMC i el Fons Català de
cooperació al desenvolupament.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ACM, la FMC i al Fons Català de
cooperació al desenvolupament.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: La Sra. Romero anuncia que és un tema tant important
que el grup comarcal Candidatura de progrés votarà a favor.
Onzè.- Aprovació de la Moció de suport al banc d’ADN per les
identificacions dels desapareguts a la guerra civil. Exp. 567/2016.
Vista la moció presentada per l'Associació Catalana de Municipis i tramesa
per l’ajuntament de Llimiana, en suport al banc d' ADN, que consta a
l’expedient i es transcriu a continuació:
"L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica.
Una iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra civil. Es
tracta de recollir ADN pur deis familiars deis desapareguts per tal que quan
s'obrin les fosses i es facin les exhumacions de cossos es puguin identificar
de forma rapida i fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtica de la Generalitat de Catalunya
presentava la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres
exhumacions de fosses comunes fetes al país. No hi havia però cap pla
d'identificació de les persones desaparegudes. Alguns familiars d'aquestes
van prendre consciencia de l' urgència de conservar el testimoni genètic dels
familiars encara vius, tot i que cada cop més grans i amb risc de
desaparèixer. per assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir
l’esperança de la identificació deis desapareguts.
El departament de genètica de la Universitat de Barcelona van assumir el

repte i van crear un protocol senzill i rigorós, per fixar les mostres familiars
en un banc genètic. Era un procés similar al que s'estava duent en altres
parts del món que estaven patint o acabaven de patir conflictes bèllics. El
setembre de 2013 amb la inspecció que els comissaris de l'ONU per les
Desaparicions Forçades van fer a L’estat espanyol, es va aprovar al
Parlament de Catalunya una moció per posar a L’agenda del Govern, el
Banc D'ADN i la modificació de la llei de Fosses aprovant-ne el 19 de
desembre de 2013.
El grup que impulsa el Banc d'ADN va aconseguir mitjançant el
micromecenatge (Verkami) el finançament que va permetre I ‘elaboració
d'un curt documental interactiu per ajudar a fer pedagogia de la necessitat
d'aquesta eina genètica per a la identificació de persones"
ACORDS
PRIMER. - Mostrar el suport institucional a la iniciativa del Banc d'ADN per
a la futura identificació deis parents desapareguts a la Guerra Civil.
SEGON. - Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als
ciutadans del municipi, d'acord amb les següents mesures:
a)Organització de conferencies informatives sobre la iniciativa i
divulgació del material.
b)Audiovisual i difusió del Banc d'ADN
c)Tramesa d'una circular informativa de la iniciativa a les entitats del
municipi.
d)Baner al web municipal que faciliti l’enllaç amb el projecte del Banc
d'ADN i altres relacionades amb la identificació de les persones
desaparegudes.
e)Formació i informació deis treballadors de I'OAC o que atenguin a la
ciutadania en general perquè informin als ciutadans de la iniciativa i
facilitar que els familiars deis desapareguts puguin fer-se la prova
d'ADN i serveixi per identificar els cossos de les fosses o altres que en
un futur es puguin exhumar
TERCER. - Informar de la iniciativa al Consell Comarcal i estudiar la
possibilitat de participar dels costos de les anàlisis i recollida de mostres en
forma de subvenció a les famílies interessades.
QUART.- Informar d'aquest acord al departament de Governació, als
membres de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya,
grups parlamentaris del Parlament, Consell Comarcal i als impulsors del
Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les desaparicions forçades del
període 1936-1977."

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, i resta de legislació de
règim local concordant.
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar suport a la Moció presentada per l'ACM, i tramesa per
l’ajuntament de Llimiana, en suport al Banc d'ADN .
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació,
Administracions Públiques i habitatge, a l’ACM i als impulsors del Banc
d'ADN de Catalunya perquè donin el tràmit que correspongui.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a I ‘acord.
INTERVENCIONS: La Sra. Romero informa que el grup comarcal
Candidatura de progrés votarà a favor. Fa palés que Catalunya i Espanya
tenen nombroses fosses comunes i considera molt important el suport del
món local a la Universitat.
Dotzè.- Informes. Exp. 548/2016
El Sr. Aranda informa dels següents temes:
1) Pla d’infraetructures de condicionament i arranjament de la xarxa de vies
d’accés a nuclis de població del Pallars Jussà.
Aquest Pla amb un pressupost de 131.000,00 € s’ha aprovat demanant una
subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. De moment es contractaran els camins dels municipis de Castell
de Mur i Conca de Dalt que han estat subvencionats per la Diputació de
Lleida i la resta de municipis que formen part del Pla esmentat hauran
d’esperar la resolució de la Generalitat.
2) Projecte Geoparc Conca de Tremp – Montsec.
Una delegació pallaresa de la qual en formava part es va desplaçar a
Anglaterra (Torguay) per participar en el 7è Congrès internacional de
Geoparcs. Durant el mes d’abril de 2017 la UNESCO comunicarà quins
projectes esdevenen Geoparc, a les diferents candidatures, entre elles la del
Pallars Jussà.
3) Pla de Comunicació
Aquest Pla s’està desenvolupant al Consell Comarcal. El responsable és el
conseller Sr. Marc Peró, explica el seu contingut i les finalitats a aconseguir.

Una de les primeres actuacions ha estat la visita a la Vall Fosca per part del
personal del consell i membres polítics d’aquest.
La segona actuació estarà relacionada amb el territori del Geoparc.
S’agraeix a l’ajuntament de la Torre de Capdella la participació en aquesta
primera actuació.
4) Fira de la Pobleta de Bellveí
El cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre s’ha celebrat la Fira Ramadera de la
Pobleta de Bellveí amb animals, demostracions, concursos, tallers i
espectables.
Aquesta fira que s’ha consolidat al llarg dels anys, va adquirint any rera any
més importància i aquest ha acollit entre d’altres el concurs comarcal de
Cavall Pirinenc Català amb un trentena d’exemplars de 10 explotacions
difeents de la comarca i el concurs de vaca bruna del Pirineu amb una
participació de 40 exemplars.
Tretzè.- Precs i preguntes. Exp. 547/2016
Primer
L’alcalde de Llimiana convida a tots els presents a la Fira del Mostillo el
proper diumenge dia 9 d’octubre.
Segon
El Sr. Dalmau demana un canvi d’horari en el tren que surt de la Pobla de
Segur direcció Lleida a les 7.13 h. Creu que si sortís a les 7.00 h. podria
facilitar la connexió amb els trens que surten de Lleida i van a Madrid i
Barcelona.
El Sr. Aranda li respon que s’inclourà en una proposta de millores que
s’enviarà a FGC.
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,

