ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2016
ACTA NÚM.: 1/2016
DATA: 22 de març de 2016
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen,
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO
CONSELLERS
SR. MARC BARÓ BERNADUCA
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET
SR. JOSEP PALAU CASTELLS
SR. MARC PERÓ AGULLANA
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
ABSENTS:
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA
SR. JOSEP DURANY GALERA

Excusen la seva assistència:
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, 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 29
de desembre de 2015. Exp. 400/2015.
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 29 de desembre de 2015,
que consta a l’expedient i que s’ha tramès a tots els consellers amb la
convocatòria de la sessió.
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació de règim
local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 29 de
desembre de 2016.
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió
extraordinària de 29 de desembre de 2015. Exp. 399/2015.
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 29 de
desembre de 2015, 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 extraordinària de 29 de desembre de 2015.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 410/2015 i 92/2016.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 148/2015 al 166/2015 i del 168/2015 al 187/2015, que consten
a l’expedient 410/2015 i els numerats del 188/2015 al 211/2015 i de
l’1/2016 al 12/2016, que consten a l’expedient 92/2016 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 8 membres del grup
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres de la Candidatura de Progrés.
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 157/2015 aprovant el
contracte amb l’entitat financera Banco Popular, SA per l’obertura de
compte corrent. 159/2015 aprovant les bases reguladores del “Premi Jove
emprenedor/a – 2015”. 166/2015 aprovant el llistat provisional d’aspirants
admesos i exclosos, al concurs de mèrits per la selecció d’un tècnic de
joventut compartit. 170/2015 aprovant el document d’allegacions contra
la resolució de la directora del SOC de data 18-09-2015. 173/2015
autoritzant a l’entitat Tuareg 4x4 l’excursió anomenada “La ruta de la Vall
de Boí”. 191/2015 aprovant els preus públics del Servei d’Atenció
Domiciliària al Pallars Jussà 194/2015 aprovant la compatibilitat de treball
sollicitada per la sra. Palau per exercir tasques en una empresa privada
fora de l’horari laboral del Consell Comarcal. 198/2015 aprovant el text de
l’acord de collaboració amb l’associació REINTEGRA. 202/2015 aprovant
una operació de crèdit en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini
amb l’entitat Catalunya Banc, SA. 203/2015 aprovant una operació de
crèdit en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini amb l’entitat Banco

Sabadell, SA. 204/2015 nomenant el sr. Torras, president de l’Associació
Amics de la Conca de Tremp, representant al Consell General de la Gent
Gran de Catalunya. 206/2015 aprovant la inscripció de la modificació de la
capacitat de la installació Casa de Colònies “Rectoria de Claverol”, al
Registre d’installacions destinades a activitats de lleure amb infant i joves
de la Generalitat de Catalunya. 2/2016 aprovant l’encàrrec de gestió amb
caràcter transitori del servi de menjador escolar del Collegi públic
Valldeflors i la proposta de conveni regulador. 5/2016 aprovant l’increment
de l’1% de les retribucions del personal del Consell Comarcal del Pallars
Jussà i les fitxes de retribucions de l’anualitat 2016.
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 148/2015 aprovant la
modificació de l’import d’adjudicació de la línia de transport escolar Sant
Serni-Tremp. 149/2015 nomenant els clavaris del Consell Comarcal del
Pallars Jussà. 150/2015 aprovant el Pla de Seguretat i Salut de l’obra
“Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant Antoni”. 151/2015
autoritzant l’entitat Trackers Moto Club Vilafranca per a la realització d’una
excursió esportiva amb motocicleta. 152/2015 aprovant el pagament de
l’obra MN-2012/753. 153/2015 aprovant el pagament de l’obra PG2011/730. 154/2015 sollicitant a l’ICASS la pròrroga del conveni del
CDIAP per a l’anualitat 2016. 155/2015 aprovant l’adjudicació de l’acció
“Coordinació i avaluació d’un intercanvi de coneixement i experiències en
cervesa artesana”a l’empresa DALEPH. 156/2015 aprovant l’adjudicació de
l’acció “viatge d’intercanvi d’experiències als regadius d’extremadura” a
l’empresa Mothe Ingenieros, SL i Pirineu Emoció. 158/2015 aprovant la
contractació del sr. Palacin. 160/2015 aprovant el pagament de l’obra PG2011/700. 161/2015 aprovant la 1a certificació de l’obra “Itinerari pel
marge dret de l’embassament de Sant Antoni”, la factura i el pagament.
162/2015 sollicitant al Consorci AOC l’alta del servei Transparència.
163/2015 aprovant el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de
prescripcions tècniques del servei “elaboració del Pla de desenvolupament
econòmic i social del Pallars Jussà”.164/2015 aprovant el text del conveni
entre FGC i el Consell Comarcal per als forfets de la temporada 2015-2016.
165/2015 aprovant la baixa definitiva de la sra. Roqué. 168/2015
aprovant la contractació de la sra. Engo. 169/2015 aprovant la 2a
certificació de l’obra “Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant
Antoni” i la factura. 171/2015 aprovant varis convenis de formació pràctica
en centres de treball d’alumnes de l’Institut de Tremp. 172/2015 aprovant
la jornada laboral de la sra. Palau. 174/2015 aprovant les memòries i la
sollicitud de subvenció al SOC en el marc de programes integrals.
175/2015 aprovant les memòries i la sollicitud de subvenció al SOC en el
marc de programes singulars. 176/2015 delegant la secretaria de la reunió
de la Junta de Govern a la sra. Viu. 177/2015 aprovant el text dels

convenis de collaboració entre ajuntaments i el consell comarcal en el marc
del programa Treball i Formació. 178/2015 aprovant la contractació de
personal per al desenvolupament dels projectes: 1. Neteja desbrossament
de camins, senders, barrancs del Pallars Jussà.
2. Manteniment i
conservació de les infraestructures municipals. 179/2015 aprovant el
complement de millora del sou de la sra. Iglesias. 180/2015 aprovant la
contractació de la sra. Cortés com a educadora social. 181/2015 atorgant
la 5a Beca de recerca del Pallars Jussà al sr. López. 182/2015 convocant la
reunió de la Mesa de contractació del SAD. 183/2015 aprovant el
compromís socioeducatiu dels menors Sierra Aguilar. 184/2015 nomenant
el sr. Cardona representant del Consell Comarcal a les reunions del dia 19
de novembre de 2015 del Patronat de Promoció Econòmica i del Patronat
Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida. 185/2015 resolent
desfavorablement les allegacions presentades a la convocatòria del procés
selectiu de la plaça de tècnic de joventut compartit. 186/2015 aprovant el
compromís socioeducatiu del menors Lamssyeh. 187/2015 aprovant el
compromís socioeducatiu dels menors Hakki. 188/2015 aprovant el text
del conveni entre l’ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal per la cessió
d’ús dels espais o installacions del municipi per realitzar els projectes del
programa Treball i Formació. 189/2015 aprovant el text del conveni entre
l’INS de Tremp i el Consell Comarcal per l’ús socials de les installacions del
centre educatiu. 190/2015 aprovant la contractació de vàries persones per
desenvolupar els projectes del programa Treball i Formació PRMI-2015.
192/2015 aprovant la memòria de l’actuació “Nova pavimentació de
l’avinguda del tres. Espui” i sollicitud de subvenció al Departament de
Territori i Sostenibilitat”. 193/2015 aprovant l’adjudicació de la plaça de
tècnic de joventut compartit i la contractació del sr. Cadena. 195/2015
atorgant un premi de participació als centres escolars que han participat a la
25a edició del Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil Anton Navarro.
196/2015 arxivant l’expedient de reclamació patrimonial presentada pel sr.
Soliva. 197/2015 aprovant el compromís socioeducatiu del menor LGSB.
199/2015 aprovant la jornada laboral de la sra. Palau. 200/2015
aprovant la pròrroga de la contractació del sr. Iglesias. 201/2015 aprovant
l’atorgament de subvencions. 205/2015 aprovant el contracte menor de
serveis de l’empresa Centre d’Estudis 80, SL. 207/2015 aprovant la
memòria de l’actuació “Consolidació turística del Pallars Jussà des de
l’Epicentre” i sollicitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 208/2015
aprovant el contracte de cessió en comodat del fons documental de
l’empresa Construccions Antoni Cirera Mir. 209/2015 aprovant el contracte
menor del servei d’atenció precoç a la Sra. Boneta. 210/2015 aprovant la
renovació del compromís socioeducatiu dels menors A,C i MFM. 211/2015
aprovant els ajuts per a programes d’atenció social i educativa davant les
situacions de risc. 1/2016 aprovant la contractació urgent de la sra. Grasa.

3/2016 aprovant la sollicitud de canvi de dades de l’ER-TCAT. 4/2016
aprovant el contracte de compravenda amb el sr. Viscosillas. 6/2016
aprovant els pressupostos de despeses del Programa Esport Blanc Escolar i
sollicitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 7/2016 convocant la
reunió de la Mesa de contractació del Servei d’ajuda a domicili i delegant la
presidència. 8/2016 autoritzant a la sra. Montoliu per realitzar pràctiques
del Grau d’Educació Social. 9/2016 autoritzant a la sra. Vila per realitzar
pràctiques del Grau en Turisme. 10/2016 aprovant la contractació del
servei “Elaboració del Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars
Jussà” a l’empresa DALEPH Iniciativas y Organización, SA. 11/2016 donant
de baixa el compromís socioeducatiu del menor EGM. 12/2016 nomenant
la composició del jurat del Premi Jove Emprenedor-2015 i convocatòria de
reunió.
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord fen
referència als decrets més rellevants.
La Sra. Romero comunica que el grup Candidatura de progrés s’abstindrà en
la convalidació dels decrets atès que entenen que són acords de l’equip de
govern i malgrat haver tingut accés als expedients no coneixen els
assumptes amb detall.
El Sr. Borrell en relació al decret 207/2015, sollicita la memòria de
l’actuació “Consolidació turística del Pallars Jussà des de l’Epicentre”,
sollicitud acceptada pel president del Consell.

Quart.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
411/2015 i 93/2016.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
46/2015 al 61/2015 i del 63/2015 al 69/2015 que consten a
l’expedient 411/2015 i els numerats del 70/2015 al 75/2015, del
77/2015 al 85/2015 i de l’1/2016 al 4/2016 que consten a l’expedient
93/2016es 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 8 membres del grup
comarcal de CiU i dels 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres de la Candidatura de Progrés.
PRIMER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep
M. Ardanuy Tarrat, número: 50/2015 aprovant les factures incloses en la

relació núm. 5/2015 i el seu pagament. 51/2015 nomenant el sr. Palacin
director tècnic i coordinador de seguretat i salut de l’obra “Itinerari pel
marge dret de l’embassament de Sant Antoni”. 58/2015 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 6/2015 i el seu pagament. 4/2016
aprovant les fres. núm 904 i 905 de l’empresa Clara Farrero Solsona i la
cessió de crèdit a favor de Banco Sabadell, SA.
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del Gerent del Consell
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 46/2015 aprovant la fra.
2503200000098543 d’Applus Iteuve Technology, SL. 47/2015 aprovant la
fra. 1 del Bisbat d’Urgell. 48/2015 autoritzant als srs. Puigarnau i Condrea
a assistir a la jornada “Jornada sobre el cicle de la fracció orgànica dels
residus municipals”. 49/2015 aprovant la fra de l’empresa NIVATRON, SL i
la compra de bitllets de Renfe. 52/2015 aprovant la fra.
2503200000098949 d’Applus Iteuve Technology, SL. 53/2015 aprovant el
complement d’activitat del mes de setembre de la sra. Tresserres.
54/2015 aprovant el complement d’activitat del mes de setembre de varis
treballadors. 55/2015 atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència
social a la sra. Vidal. 56/2015 atorgant un ajut d’urgència social al sr.
Martínez. 57/2015 atorgant un ajut d’urgència social al sr. Rodriguez.
59/2015 aprovant el complement d’activitat del mes d’octubre de varis
treballadors. 60/2015 atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència
social a la sra. Vidal. 61/2015 aprovant els pagaments als ajuntaments
d’Isona i Conca Dellà i Torre de Capdella pels monitors escolars. 63/2015
atorgant un ajut d’urgència social al sr. Kersit. 64/2015 aprovant el 2n
pagament de la 4a Beca de recerca del Pallars Jussà. 65/2015 resolent
favorablement la reclamació patrimonial de la sra. Albañil. 66/2015
aprovant varies factures i el seu pagament. 67/2015 atorgant un ajut
d’urgència social a la sra. Garcia. 68/2015 atorgant un ajut d’urgència
social al sr. Sánchez. 69/2015 aprovant la fra. 13/15 de Solita Films, SL i
el seu pagament. 70/2015 aprovant vàries factures i el seu pagament.
71/2015 aprovant el pagament de la taxa per l’obertura d’establiments a
l’ajuntament de Talarn. 72/2015 atorgant un ajut d’urgència social al sr.
López. 73/2015 atorgant els ajuts individuals de desplaçament per al curs
escolar 2014-2015. 74/2015 aprovant la devolució de l’ingrés indegut de
varis rebuts de la taxa de RSU al sr. Coll. 75/2015 aprovant el pagament
de la fra. núm. 2015048 de l’empresa Enric Mitjana Dalmau. 77/2015
aprovant la fra. de Correos y Telégrafos, SA de data 15 de desembre de
2015. 78/2015 habilitant a la sra. Plancheria per obtenir bestretes de
caixa. 79/2015 aprovant la fra. núm. 250320000100748 de l’empresa
Applus Iteuve Technology, SL. 80/2015 aprovant el pagament de les
subvencions atorgades pel Consell Comarcal. 81/2015 aprovant la compra
de varis bitllets de RENFE i subvenció i pagament als usuaris del servei de
transport adaptat anualitat 2014. 82/2015 aprovant el complement

d’activitat a la nòmina del mes de desembre de la sra. Colomina. 83/2015
aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili modalitat
“xecs-servei” de l’anualitat 2015. 84/2015 aprovant el pagament a
l’ajuntament de la Pobla de Segur per la participació al programa Treball a
les 7 comarques. 85/2015 aprovant el pagament de les subvencions del
Pla comarcal “Jussàeducació” del curs escolar 2014-2015. 1/2016 atorgant
una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la sra. Plancheria.
2/2016 aprovant vàries factures i el seu pagament. 3/2016 aprovant el
pagament de vàries factures.
INTERVENCIONS: En relació al decret 80/2015, la Sra. Romero pregunta
si el Consell Comarcal té aprovada una convocatòria pública pels ajuts que
concedeix, on hi puguin concòrrer totes les entitats públiques i privades de
la comarca i on hi consti els criteris que demana el Consell Comarcal per ser
beneficiaris d’aquests ajuts. Considera necessària aquesta convocatòria.
El Sr. Aranda li respon que no s’ha aprovat aquesta convocatòria, no
obstant, totes les entitats que organitzen activitats culturals o de caire social
tenen accès als ajuts del Consell. Per l’exercici 2015 s’han concedit un 90%
dels ajuts sollicitats.
Cinquè.- Adjudicació del Servei d’ajuda a domicili del Consell
Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 45/2015
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 10 de març de 2015
d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei “Servei
d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Pallars Jussà” per import de
828.548,00 € més l’IVA vigent i d’aprovació de la convocatòria per
procediment obert per més d’un criteri d’adjudicació.
Vistos els edictes de la convocatòria, publicats en el DOGC núm. 6829 de
12/03/2015, al BOPL núm. 49 de 12/03/2015 i al perfil del contractant el
13/03/2015, el dia 20 d’abril de 2015, va finalitzar el termini per a la
presentació dels licitadors al procediment obert.
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 23 i
30 d’abril de 2015, 5 i 17 d’agost de 2015, 24 de novembre de 2015 i 1 de
febrer de 2016, els informes tècnics i l’informe tècnic del Comitè d’experts,
que consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Servillar Gent Gran, SCP per un
import total aproximat de 820.538,75 € IVA exclòs, segons el detall descrit
a continuació:

Cost anual del Servei IVA exclòs
Hores
anuals
SAD DEPENDÈNCIA
Servei d'atenció a la persona
Servei d'atenció domèstica
TOTAL
SAD SOCIAL
Servei d'atenció a la persona
Servei d'atenció domèstica
TOTAL
XECS-SERVEI
Servei d'atenció a la persona
Servei d'atenció domèstica
TOTAL

Preu/hora

Preu total
anual

16.100
5.700
21.800

14,36 €
13,29 €

231.196,00 €
75.753,00 €
306.949,00 €

2.000
1.700
3.700

14,36 €
13,29 €

28.720,00 €
22.593,00 €
51.313,00 €

6.050
5.500
11.550

14,36 €
13,29 €

86.878,00 €
73.095,00 €
159.973,00 €

COST TOTAL ANUAL

COST TOTAL DEL CONTRACTE 19 MESOS:

518.235,00 €

820.538,75 € IVA exclòs

Vistos els articles 10, 150 i següents del Text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 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’adjudicació del procediment obert per la contractació
del servei “Servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal del Pallars Jussà”
a l’empresa Servillar Gent Gran, SCP per un import total aproximat de
820.538,75 IVA exclòs, amb subjecció als plecs de clàusules administratives
i tècniques aprovats.
SEGON.- Facultar el president perquè en nom i representació del Consell
Comarcal procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
TERCER.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i
d’acord amb el següent detall:
2a.- Eulen Servicios Sanitarios, SA
3a.- UTE Fundació Salut i Comunitat – Lagunduz 2 SL
4a.- Antonio Alegret Gallart, SL

QUART.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del
contractant, al BOP i al DOGC i condicionar la formalització del contracte a la
presentació de la documentació que consta a la clàusula 33 del Plec de
clàusules administratives.
CINQUÈ.- De conformitat amb l’article 154.3 del TRLCSP comunicar
l’adjudicació a la Comissió Europea.
SISÈ.- Comunicar la formalització del contracte a la Sindicatura de
Comptes, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Registre
públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en la
licitació, amb el règim de recursos corresponent.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
La Sra. Romero fa palés que Candidatura de progrés votarà afirmativament
l’adjudicació, ha participat en totes les Meses de contractació i tot el procés
s’ha dut a terme conforme les vases aprovades i la legislació vigent. No
obstant, fa constar que aquest grup comarcal continua tenin les mateixes
reserves que a l’inici del procés, considera que la totalitat de les empreses
de la comarca haurien d’haver tingut l’oportunitat de reciclar-se i participar
en el procés i s’hauria d’incloure la subrogació del personal als Plecs
reguladors de la contractació.
El Sr. Aranda li respon que ha estat un procés obert a totes les empreses.
Agraeix el vot a favor de la Candidatura de progrés i pel que fa a la
subrogació detalla que el Consell Comarcal no disposava dels llistats de
personal però que des del Consell Comarcal s’intentarà la subrogació del
100% d’aquest.
Sisè.- Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística. Exp. 128/2016
Atès que el Ple del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 30 de
desembre de 1991 va aprovar el conveni d’integració del Consell Comarcal
del Pallars Jussà al Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya
(CPNL).
Vist l’escrit del CPNL de data 7 de gener de 2016, on notifica al Consell
Comarcal que el Ple del Consorci va a cordar la modificació dels Estatuts del
CPNL per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sosteniblitat de l’administració local, a la Llei 15/2014, de 16
de setembre de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Atès que el text de la modificació d’aquests estatuts ha estat publicat al
DOGC núm. 6929 de 6 d’agost de 2015.
Atès que l’article 27 dels Estatus del CPNL estableix que la modificació ha de
ser ratificada per cadascun dels ens consorciats.
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació
de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 16
membres presents, dels 19 que el componen:
PRIMER.- Ratificar la modificació dels Estatus del Consorci per a la
Normalització Lingüística, en els termes aprovats pel Ple del Consorci i
publicats al DOGC núm. 6929 de 6 d’agost de 2015.
SEGON.- Comunicar aquest acord al CPNL.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: La Sra. Romero comunica que és personal del CPNL i
que no participarà en la votació, encara que des de la Secretaria del Consell
se li ha informat que no existeix cap incompatibilitat.
Setè.- Aprovació de la 2a addenda al conveni amb la Congregació
Fills de la Sagrada Família. Exp. 456/2013
Vist el text del conveni de collaboració entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i la Congregació els Fills de la Sagrada Família, aprovat per la Junta de
Govern en la sessió ordinària de 3 de febrer de 2015, per establir el marc de
collaboració per a la conservació i la promoció del Casal Manyanet.
Atès que en data 26 de març de 2015 es va signar una primera addenda al
conveni de referència.
Vist el text, de la segona addenda al conveni de collaboració entre el
Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Congregació els Fills de la Sagrada
Família, que consta a l’expedient, per regular l’espai museístic de la planta
(-1) amb la recreació d’un taller de toneler.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
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, 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.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de collaboració.
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 el text, de la segona addenda al conveni de collaboració
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Congregació els Fills de la
Sagrada Família, que consta a l’expedient, per regular l’espai museístic de la
planta (-1) amb la recreació d’un taller de toneler.
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Congregació Fills de la Sagrada
Família.
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 està d’acord amb el contingut de la segona
addenda. Creu que respecta la propietat de la Congregació i permet gaudir
de l’edifici Casal Manyanet al públic en general així com, del fons patrimonial
del Sr. Mariano Mir (eines i miniatures).
No obstant, fa referència a la 1a addenda on el Consell Comarcal assumeix
uns costos de més de 15.000,00 € per millorar l’edifici i al conveni inicial on

el Consell Comarcal assumeix íntegrament la gestió i tots els costos de
manteniment, i creu que el Consell Comarcal ja té altres edificis a mantenir i
que la suma de costos és molt elevada per aquesta institució, per la qual
copsa considera innecessari obrir un espai nou.
Creu que s’hauria d’haver redactat un estudi de costos abans d’obrir en
aquest edifici l’Oficina Jove del Pallars Jussà i que aquesta oficina es podria
haver ubicat el centre Tarraquet i el Consell Comarcal no hauria d’assumir
les despeses de manteniment, etc., d’aquest nou edifici, cost molt important
pel Consell.
El Sr. Aranda agraeix aquesta suggerència però opina que s’ha de mirar el
retorn de l’edifici: tenir un espai obert al centre històric de Tremp, persones
que el poden visitar, reclam turístic, etc.
La Sra. Cases afegeix que l’atenció als joves s’ha incrementat
considerablement a l’obrir aquest nou espai.
El Sr. Borrell reitera l’opinio de la Sra. Romero. Creu que el Consell
Comarcal ja té molts edificis a mantenir i no calia afegir-ne un de nou.
Detalla l’import de diferents factures d’electricitat que paga el Consell.
Afegeix que els ajuntaments que tenen locals i edificis els mantenen tots del
pressupost municipal. Com alcalde no està d’acord amb que els diners
públics es destinin a mantenir edificis privats.
La Sra. Romero pensa que al Tarraquet hi aniria igual la joventut i el Consell
Comarcal s’estalviaria tots els costos de manteniment. Torna a demanr un
estudi de costos.
Vuitè.- Aprovació de l’adhesió a la 3a pròrroga de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat als en locals de
Catalunya i adjudicat pel Consorci Català de desenvolupament local
a l’empresa Endesa Energia SAU. Exp. 141/2015.
En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci
(Exp.2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una
durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la
relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

P2

P3

9,452549

6,301700

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

35,517224
21,893189
21,893189

En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels
preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
0,000000
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un
termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015,
havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un
termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016,
havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la
cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el
període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa
a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou
mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent-se
notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar

la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena
del PCAP.
Vista la Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes
de pròrroga de la durada del contracte.
Vista la Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que
regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural
amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a
l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Vist l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals. L’article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues
previstes en la durada dels contractes. L’article 53.1 del decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
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.- Que el Consell Comarcal del Pallars Jussà s’adhereix a la tercera
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya membres del Consorci Català de
Desenvolupament Local (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que
va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents
condicions econòmiques:
Terme d’energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560

P1
Sublot 1 (3.0A)

40,728885

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

P2
24,43733
0

P3
16,291555

163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada
moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables
als consumidors finals de l’energia.
T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3

P4

P5

P6

100,866
114,754

78,696

75,889

64,956

88,530
97,365

68,709
92,471

SEGON.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric
d’aquest ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte
pel bon fi de la seva execució.
TERCER.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
QUART.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord. Explica el
funcionament de la central de compres que gestiona l’ACM mitjançant el
Consorci de desenvolupament local.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’opinions. El Sr. Dalmau pregunta
en quin punt està el subministrament del carburant.
El Sr. Ardanuy li respon que des de la Central de Compres s’intenta adaptar
els Plecs reguladors de la contractació a la realitat del territori.
El Sr. Aranda afegeix que el contracte es signarà amb les benzineres de la
comarca.
Novè.- Aprovació de la moció presentada pel grup comarcal
Candidatura de progrés relativa als pressupostos de la Generalitat
2016. Exp. 127/2016.
Vista la moció presentada pel grup comarcal Candidatura de Progrés
referent als pressupostos de la Generalitat 2016, que consta a l’expedient i
que es transcriu literalment:
“Moció relativa als pressupostos de la Generalitat 2016

Com és públic i notori des de la constitució del nou Govern de la Generalitat de
Catalunya s’ha expressat la voluntat de l’aprovació d’un nou pressupost per a
l’exercici 2016.
És evident que els pressupostos han de reflectir les voluntats polítiques de qui els
impulsa respecte les diferents necessitats de caràcter sectorial i territorial.
També és cert que en el seu procés d’elaboració els diferents grups polítics
presenten allegacions i esmenes per tal de millorar-los i complementar-los.
Igualment, està previst que en aquest procediment s’hi puguin fer aportacions i
suggeriments d’altres orígens com per part de les entitats de caràcter social, cívic i
per suposat de l’àmbit municipal.
És per això que a la vista dels molts dèficits que arrossega el nostre municipi i
comarca, creiem imprescindible que en el futur pressupost i següents el Govern de
la Generalitat de Catalunya consigni partides pressupostàries suficients i dignes per
resoldre aquestes mancances.
Per això, el grup comarcal Candidatura de Progrés proposa al Ple del Consell
Comarcal:
Primer.- Fer arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la resta de grups
parlamentaris la necessitat que el futur pressupost contingui de forma clara i al més
generosa possible partides pressupostàries per a, com a mínim, els termes
següents:
- Millora de l’accessibilitat al Pallars a través del port de Comiols.
- Ampliació i millora dels regadius de la Conca de Tremp.
- Pla d’accessibilitat als nuclis habitats.
- Formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
- Liquidació dels deutes de la Generalitat als diferents municipis i consells
comarcals.
- Recuperació de la participació del Departament d’Ensenyament en les
escoles municipals de música i escoles bressol.
Segon.- Fer arribar aquest acord per a la seva consideració al conjunt de municipis
de la comarca del Pallars Jussà i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”

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 suport a la Moció presentada pel grup comarcal
Candidatura de Progrés referent als pressupostos de la Generalitat 2016.

SEGON.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als ajuntaments del
Pallars Jussà.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord, fa
referència al contingut del darrer Consell d’Alcaldes.
La Sra. Romero fa palés que el sentit de la moció es demanar partides
pressupostàries. Des del Pallars es tenen unes necessitats que han de ser
escoltades.
El Sr. Bellera agraeix al grup comarcal Candidatura de progrés la
presentació de la moció i demana que s’inclogui al text de la moció les
escoles bressol. També demana visió comarcal en detarminats serveis.
La Sra. Romero presta la seva conformitat en la inclusió de les escoles
bressol, no obstant, fa constar que el pagament de la subvenció depèn
actualment de les Diputacions provincials.
El Sr. Borrell aclareix que ell no qüestiona el servei comarcal de joventut,
sinò, que no està d’acord amb què, amb diners públics es mantinguin
edificis privats.
Finalitza aquest punt amb un ampli canvi d’impressions entre els Srs.
Aranda, Romero, Bellera i Borrell.
Desè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 126/2016
INFORMES
Primer
El Sr. Aranda informa que el proper dia 9 d’abril, tindrà lloc la 7a Trobada
Empresarial del Pallars Jussà. Es lliuraran els premis Jove Emprenedor 2015
en el sopar que s’ha organitzat a l’hotel Segle XX de Tremp.
Segon
El Sr. Aranda informa que el dia 1 de març de 2016 es va celebrar la 1a Nit
del Turisme de Viu Jussà, on hi van assistir un centenar de representants
dels sectors turístics de la comarca.
El Sr. Palau, president de l’APAT (Associació de professionals de l’àmbit
turístic del Pallars Jussà) fa palés que es va celebrar en dilluns ja que en cap
de setmana molts dels professionals no hi podrien assistir.
PRECS I PREGUNTES
Primer
El Sr. Borrell demana la memòria de l’actuació “Consolidació turística al
Pallars Jussà des de l’Epicentre”.

Segon
El Sr. Borrell pregunta sobre la despesa d’11.000,00 € de regularització de
l’IBI (Impost de bens urbans) de l’edifici de l’Epicentre.
El Sr. Ardanuy li respon que aquest edifici va ser la primera escola que va
fundar el Pare Manyanet a Tremp i que al llarg dels anys va passar a ser
propietat municipal. Després l’ajuntament de Tremp va cedir un dret de
superfície al Consell Comarcal i assumia la despesa de l’IBI. La darrera
corporació municipal va instar unilateralment que el Consell Comarcal
assumís aquesta despesa per l’import dels darrers 5 anys.
Tercer
La Sra. Romero pregunta si el Consell Comarcal ha demanat algun ajut al
LEADER 2016. També apunta que als fons FEDER 2016 solament hi poden
concòrrer a la convocatòria d’ajuts els ajuntaments de més de 20.000
habitants, pregunta si el Consell demanarà algun ajut a la convocatòria
FEDER, ja que cap dels ajuntaments de la comarca hi podrà concòrrer.
El Sr. Ardanuy respon que el programa LEADER 2016 prioritzen les
iniciatives privades a les públiques. Tot i així el Consell Comarcal ha
demanat una sortida d’emergència a l’Epicentre i una exposició
gastronòmica a la planta baixa, projecte que té cofinançament amb el
Departament de Cultura.
Referent al fons FEDER respon que el Consell Comarcal té demanat un
Interreg i espera la seva resolució.
Finalitza la sessió amb un minut de silenci com a protesta pels atemptats
terroristes de Bruselles del matí del dia d’avui, realitzats per seguidors de
l’autoproclamat Estat Islàmic a l’aeroport i a la red de metro de la capital
belga.
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,

