
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 9 D’AGOST DE 2016 
 
ACTA NÚM.: 3/2016 
DATA:   9 d’agost de 2016 
SESSIÓ:  Extraordinària. 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.15 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. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
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. ANDREU ISANTA EROLES  



SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
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, 14 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 ordinària de 7 de 
juny de 2016. Exp. 190/2016 
 
Vista l’acta del Ple de la sessió ordinària de 7 de juny 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 15 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària de 7 de juny de 
2016. 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
extraordinària de 25 d’abril de 2016. Exp. 161/2016  
 
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 25 d’abril 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 15 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 25 d’abril de 2016. 
 
Tercer.- Aprovació de la 2a modificació de crèdit i de les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2016. Exp. 280/2016 i 
293/2016. 
 
1) L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una 2a. 

modificació parcial del Pressupost del Consell Comarcal,  per l’exercici de 
2016. 

 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
1. Habilitació de partides per majors ingressos afectats a la partida de 
despeses. 
2. Baixes de partides. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient. 
 
Vist l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 
l’’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 6 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres de la Candidatura de Progrés: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la 2a modificació de crèdits del 
Pressupost de l’exercici 2016, per import de - 820.464,00 €,  tal com consta 
a l’expedient. 
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils, 
l’expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
d’Edictes de la Corporació. Si no es presenten al�legacions, l’expedient 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’ acord. 



QUART.- Trametre, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la delegació 
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat. 
 
2) Vist l’expedient núm. 293/2016 de la segona modificació de les Bases 

d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016, al qual són incorporats: 
els informes de Secretaria i Intervenció. 

 
Vist el text de modificació de l’article 34.2 Despeses plurianuals, de les 
Bases esmentades, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït.  
 
Vistos els articles 162 i següents del Text Refós de la Llei d’hisendes locals 
39/88, de 28 de desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril; l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 6 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres de la Candidatura de Progrés: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la segona modificació de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016, amb el text que consta a 
l’expedient, concretament en la modificació de l’article 34.2 referent a les 
despeses plurianuals per aprovar la plurianualitat de la inversió del 
PROGRAMA PECT DE VALORITZACIÓ DELS CAMINS DELS PIRINEUS. 
PALLARS JUSSÀ. En concret de l’actuació de personal de dinamització de 
l’actuació. 
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, 
l’expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu 
electrònica d’Edictes de la Corporació. Si no es presenten al�legacions, 
l’expedient quedarà aprovat difinitivament sense necessitat de prendre cap 
altre acord. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
QUART.- Trametre’n un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la Delegació 
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat.   
  
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord i detalla 
conjuntament amb la Sra. Ruché les partides modificades.  
El Sr. Borrell pregunta si el total de la consignació definitiva (628.260,91 €) 
resultant de les baixes de les partides del capitol 7 del Pressupost, 
correspont solament a la baixa de les inversions de l’INTERREG. 
La Sra. Ruché li respon que si. 



La Sra. Romero fa palés que el grup comarcal Candidatura de progrés valora 
positivament aquesta modificació, atès que s’atança a la realitat comarcal i 
les inversions que inclou s’excutaran properament. No obstant, reitera com 
en altres sessions que s’han de consensuar les actuacions amb els 
ajuntaments i en aquest cas les actuacions del PECT (projecte 
d’especialització i competitivitat territorial) no s’han consultat a tots els 
municipis. 
El Sr. Aranda li respon que els ajuntaments fan propostes al Consell. 
Primerament es complementarà l’expedient administratiu i es sol�licitarà la 
subvenció del PECT i si tira endavant després es parlarà amb els 
ajuntaments per algunes de les aplicacions que inclou.  
La Sra. Romero informa que el seu grup s’abstindrà en la votació atès que la 
modificació del pressupost és una decissió adoptada per l’equip de govern. 
 
Quart.- Aprovació de la 1a modificació de la plantilla de personal i 
de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per l’exercici 2016. Exp. 281/2016. 
 
Vist l’expedient de la 1a modificació de la plantilla de personal i de la relació 
de llocs de treball . 
 
Atès que es necessària la creació d’una plaça d’arquitecte superior, a la 
plantilla de personal i a la relació de llocs de treball, del Consell Comarcal i 
amb les característiques que consten a l’expedient, per tal d’oferir als 
ajuntaments de la comarca un servei tècnic de suport per tal d’assolir la 
funció d’arquitecte municipal. 

 
Vist el contingut dels informes jurídic i de secretaria que consten a 
l’expedient. 
 
Vist el conveni de col�laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà en matèria de cooperació i assistència municipal 
per l’anualitat 2016. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat a l’Àrea general 
d’Administració i Desenvolupament i a l’Àrea general de Comunicació i 
Serveis a les persones, reunides conjuntament el dia 2 d’agost de 2016. 
 
De conformitat amb l’article  22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’article 52.2 j) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya,  l’article 14.2 l) del 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 6 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb els vots 
en contra dels 4 membres de la Candidatura de Progrés: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la 1a. modificació de  plantilla de personal 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb la creació de la plaça de 
personal funcionari Arquitecte superior, Escala d’Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Grup A1. 
SEGON.- Aprovar inicialment la 1a. modificació de la relació de llocs de 
treball del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb la creació del lloc de 
treball de personal funcionari Arquitecte Superior, Grup A1, per 
desenvolupar les tasques que figuren en la fitxa de la RLT - entre altres - la 
direcció tècnica en l’emissió d’informes en els expedients administratius 
sobre llicències urbanístiques, informes de valoració, de disciplina 
urbanística, de gestió i planejament, direcció tècnica de projectes i obres, 
redacció de projectes, etc, amb un CD-22 i complement específic de 
16.610,16 €. 
TERCER.- Sotmetre aquests acords a informació pública pel termini de 
quinze dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida i al Tauler electrònic d’Edictes de la Corporació als efectes de la 
presentació de reclamacions o al�legacions. 
QUART.- Considerar aprovades definitivament aquestes dues modificacions 
(plantilla i relació de llocs de treball), en el cas que no es presenti cap 
reclamació o al�legació. 
CINQUÈ.- Aprovades definitivament aquestes modificacions (plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball), procedir a la seva publicació íntegra 
al Butlletí Oficial de la província de Lleida i trametre’n una còpia a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. 
SISÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. Es crea una 
plaça de tècnic (arquitecte) amb categoria de funcionari que completarà 
l’equip tècnic del Consell Comarcal, que actualment compta amb un 
enginyer, dos sobrestants i un arquitecte tècnic. I es podrà donar un servei 
més ampli als municipis, concretament en l’àmbit urbanístic, on al ser un 
funcionari podrà assumit diverses funcions. 
La Sra. Romero fa palés que el seu grup pensa que l’urbanisme és una 
competència municipal molt important i esencial. Assenyala que la lectura 
de la documentació de l’expedient es dedueix que la creació d’aquesta plaça 
és urgent i innajornable. També pregunta perquè es fa al mes d’agost en un 
Ple extraordinari. També qüestiona la creació d’una nova plaça d’arquitecte 
quan a la plantilla hi ha creada una plaça de tècnic de serveis urbanístics i la 
categoria funcionarial d’aquest nou tècnic. 



Demana que es deixi l’acord sobre la taula i es faci una anàlisi més acurat 
de les necessitats dels ajuntaments, atès que no existeix cap petició formal 
d’aquest al respecte.   
El Sr. Aranda li respon que es crea la plaça solament i no es contracta cap 
tècnic. En un futur es parlarà amb els ajuntaments i es valoraran les seves 
necessitats. 
El Sr. Bellera proposa estudiar les necessitats, com a segon pas posterior a 
l’acord. S’inicia un ampli canvi d’impressions. 
La Sra. Romero insisteix en que el procés ha de ser un altre i proposa la 
creació d’una comissió tècnica formada entre altres pels tècnics municipals 
per avaluar les tasques que es podrien desenvolupar des del Consell 
Comarcal.  
El Sr. Borrell fa referència a l’informe jurídic que consta a l’expedient, que 
afirma que es una necessitat dels ajuntaments la creació d’aquesta plaça. 
Opina que aquesta afirmació no es correcta. 
Els Srs/es. Aranda i Cases li responen que no hi ha peticions formals, però si 
converses prèvies amb diferents ajuntaments i es considera necessària la 
creació d’aquesta plaça. 
Finalitza el debat la sra. Romero assenyalant si l’informe jurídic redactat per 
ARC advocats&consultors no es podria haver demanat a les diferents 
entitats municipalistes: FMC o ACM. 
El Sr. Aranda li respon que també s’han fet altres consultes i passa a la 
votació de l’acord.  
 
Cinquè.- Aprovació del Contracte Programa 2016-2019 en matèria 
de serveis socials i altres amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Exp. 185/2016. 
 
Vist el text, del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació i la 
col�laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE 
del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei 8/87, de 
15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya 
preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que 
estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a 
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració. 

 
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de 
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), 
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte 



satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen 
encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya; els articles 22.2 g), 
22.4 i 47.2 (h) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local;  
l'article 114.3 (e)  i 52 (h) del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 7.2 (25) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, i resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 15 membres presents, dels 19 
que el componen: 

 
PRIMER.- Aprovar el text, del Contracte Programa 2016-2019 per a la 
coordinació i la col�laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del Contracte Programa 
2016-2019. 
TERCER.- Trametre còpia del Contracte Programa 2016-2019 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. 
El sr. Ardanuy detalla els serveis que es prestaran descrits a les diferents 
fitxes que comtempla el contracte programa. 
Fa referència al servei de transport adaptat i explica que s’ha demanat una 
ampliació del finançament atorgat. 
També detalla que l’equip d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) s’ha 
desdoblat amb un altre EAIA amb Seu a la comarca de l’Alt Urgell i això ha 
possibilitat la creació al Pallars Jussà del Servei d’atenció a la infància i 
adolescència (SIFE). 
La Sra. Romero fa palés que el contracte programa regula una competència 
nuclear del Consell Comarcal, possibilita que els professionals puguin fer la 
seva tasca i atendre als usuaris, no obstant, li sorpren que el Servei de 
joventud estigui inclòs dins d’aquest document.  
 



Sisé.- Concertació d’una ampliació d’una operació de tresoreria. 
Exp.  103/2016.  
 
Atès la necessitat de concertar una ampliació d’una  operació de tresoreria a 
curt termini, amb l’objectiu d’atendre les necessitats transitòries de 
tresoreria per raó de pagaments ineludibles i manca de liquiditat a 
tresoreria, per un import màxim de 450.000,00 €, amb les condicions 
financeres següents: 

 
Límit del Crèdit: 450.000,00 € 
Venciment: setembre de 2017 
Interès nominal inicial:  EUR3M + 0,80 % 
Comissió de no disponibilitat: 0,10% trimestral. 

 
Vist l’informe d’Intervenció, que consta a l’expedient relatiu a la 
procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta. 

 
Atès que en relació amb l’ampliació de l’operació de tresoreria projectada 
s’ha fet l’oportuna adaptació i previsió a les bases d’execució del 
pressupost, segons l’article 53.1 de la LRHL, hi és d’aplicació l’article 3.1 k 
de la Llei de contractes de les administracions públiques i, per tant, 
l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la 
preparació i adjudicació.  

 
L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa 
la nova operació és el 24,75 % i, per tant, supera el 15% dels recursos 
corrents liquidats en l’exercici anterior i s’ha d’aprovar pel Ple del Consell 
Comarcal. 
 
Vist l’article 7 (7.2.23) del Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans 
de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà. L’article 13 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 6 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres de la Candidatura de Progrés: 

 
PRIMER.- Concertar l’ampliació d’una operació de tresoreria, en la 
modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb l’entitat “La Caixa”, per 
import de 450.000,00 € i amb venciment a setembre de 2017. 
SEGON.- Aprovar el contracte amb “La Caixa”, que consta a l’expedient, 
amb les condicions financeres següents: 

 



Límit del Crèdit: 450.000,00 € 
Venciment: setembre de 2017 
Interès nominal inicial:  EUR3M + 0,80 % 
Comissió de no disponibilitat: 0,10% trimestral. 

 
TERCER.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta 
operació de tresoreria mitjançant: l’afectació dels ingressos procedents del 
Fons de Cooperació local de Catalunya 2016.  
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament  d'Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 3 de 
l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels 10 primers dies següents a 
la formalització. 
CINQUÈ.-  Facultar el President i la Secretària per formalitzar l’operació de 
tresoreria, en el projecte de contracte aprovat en el 2n punt, amb l’entitat 
financera “la Caixa “. 
INTERVENCIONS: El sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
La Sra. Ruché detalla les condicions de l’operació. 

 
Setè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 299/2016. 
 
El Sr. Ardanuy comunica que el cupó de la ONCE del dia 22 d’agost de 2016, 
conté una fotografia del Pallars Jussà, concretament del camí de Salàs de 
Pallars a la Pobla de Segur. 
 
El Consell Comarcal ha comprat aquest número i demana als consellers 
quants estan interessats en adquirir-lo. 
 
El Sr. Borrell informa que arrel de les explicacions del Sr. Aranda, durant la 
sessió, finalment ha pogut disposar de la informació que sol�licitava en 
relació a la composició de l’equip de tècnics comarcals. 
 
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, 
 
 


