ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2016
ACTA NÚM.: 6/2016
DATA: 27 de desembre 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. JOSEP PALAU CASTELLS
SR. MARC PERÓ AGULLANA
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:

SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. ANDREU ISANTA EROLES
Quòrum
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 16 consellers, la
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum.
Pel president es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió ordinària de 5 de
desembre de 2016. Exp. 626/2016.
Vista l’acta del Ple de la sessió ordinària de 5 de desembre de 2016, que
consta a l’expedient i que s’ha tramès a tots els consellers amb la
convocatòria de la sessió.
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació de règim
local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària de 5 de desembre de
2016.
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de la sessió
extraordinària i extraordinària urgent de 24 d’octubre de 2016. Exp.
608/2016 i 609/2016.
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió extraordinària i de la
sessió extraordinària urgent de 24 d’octubre de 2016, que consten 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.
Els 17 membres presents del Ple del Consell es donen per assabentats de
les actes de la Junta de Govern de la sessió extraordinària i de la sessió
extraordinària urgent de 24 d’octubre de 2016.
Tercer.- Decrets de presidència. 654/2016.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 185/2016 al 189/2016 i del 191/2016 al 238/2016 que consten
a l’expedient 654/2016 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 8 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: 186/2016 aprovant la
pròrroga de l’operació de crèdit amb Bankinter, SA. 187/2016 autoritzant
la compatibilitat de treball al Sr. BAD. 211/2016 concertant una operació
de crèdit amb el Banco Popular, SA. 213/2016 proposant a la Direcció
general de Joventut la inscripció de la modificació de capacitat de la
installació Casa de colònies “Rectoria de Claverol”. 237/2016 aprovant la
memòria “Actuacions de restauració dels danys produïts per les fortes
pluges durant la primavera 2016 a les installacions del dipòsit controlat del
Pallars Jussà” i sollicitud de subvenció al departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.
B) El Ple del Consell Comarcal acorda, per unanimitat dels 17 membres
presents, dels 19 que el componen:
SEGON.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 185/2016 Autoritzant a
l’entitat Trackers Moto Club Vilafranca la realització de l’activitat amb
motocicleta anomenada “Enduro Trail Vilafranca”. 188/2016 aprovant la
adscripció temporal de la Sra. DGL i Sr. BAD al Servei d’integració familiar
en família extensa (SIFE). 189/2016 comparèixer en el procediment

523/2016 al Jutjat Social núm. 2 de Lleida i atorgant poders als Srs. SSH,
SBA i LLUR. 191/2016 concedint una llicència d’ús privatiu del despatx D2
del CEI Pallars Jussà.192/2016 aprovant l’adhesió del CCPJ al conveni
marc de collaboració i cooperació amb entitats locals, signat entre l’ACC, el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’ACM i la FMC. 193/2016
aprovant els convenis entre el Departament d’Ensenyament, Institut de
Tremp i el CCPJ per la formació pràctica d’alumnes. 194/2016 aprovant les
certificacions de l’obra MN-2012/754 i el pagament de la subvenció de la
Generalitat de Catalunya. 195/2016 aprovant les certificacions de l’obra
PG-DL-2011/717 i el pagament de la subvenció de la Generalitat.
196/2016 aprovant el text del conveni de collaboració entre l’AGBS i el
CCPJ. 197/2016 aprovant els convenis entre el Departament
d’Ensenyament, Institut de Tremp i el CCPJ per la formació pràctica
d’alumnes. 198/2016 aprovant el text de l’acord de collaboració entre el
CCPJ i l’empresa Gestió local i autonòmica d’Ecoembalajes España, SA.
199/2016 aprovant la memòria de l’actuació “Consolidació turística del
Pallars Jussà des de l’Epicentre” i sollicitud de subvenció a la Diputació de
Lleida. 200/2016 aprovant l’adjudicació de l’obra “Programa d’actuacions
urgents en vies d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà. Actuació 2016” a
favor de l’empresa Cervos, SA. 201/2016 aprovant el reconeixement dels
serveis previs prestats per la Sra. MSL. 202/2016 aprovant el
reconeixement dels serveis previs prestats pel Sr. CMB. 203/2016
aprovant la memòria de l’obra “Obres de tancament del vas núm. 1 del
dipòsit controlat comarcal de Tremp. Fase 2”. 204/2016 aprovant la
certificació de l’obra MN-2011/1523 i el pagament de la subvenció de la
Generalitat de Catalunya. 205/2016 aprovant la certificació de l’obra MN2011/1522 i el pagament de la subvenció de la Generalitat de Catalunya.
206/2016 aprovant la certificació de l’obra PG-MN-2012/733 i el pagament
de la subvenció de la Generalitat de Catalunya. 207/2016 autoritzant la
compatibilitat de treball de la Sra. MBC. 208/2016 aprovant la renovació
del compromís sòcioeducatiu dels menors J,I,A,J i JJSA. 209/2016
aprovant el conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la
collaboració entre el CCPJ i l’ajuntament de la Torre de Capdella.
210/2016 aprovant la jornada laboral de la Sra. MPG i l’assumpció de
tasques de la Sra. MSL. 212/2016 aprovant el protocol de regulació del
requisit d’accés i d’exercici dels llocs de treball que impliquen contacte
habitual amb menors en aplicació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener. 214/2015 aprovant el conveni entre FGC i el CCPJ referent als
forfets de la temporada 2016-2017. 215/2016 autoritzant al Sr. JMCM la
realització de la ruta turística familiar en vehicles tot terreny anomenada
“Ruta dels Miradors”. 216/2016 aprovant la memòria del projecte singular
de formació teòrico-pràctica de gestió forestal i aprofitaments fustanyers i
sollicitud de subvenció al SOC. 217/2016 atorgant el Premi de la 6a Beca
de recerca del Pallars Jussà al Sr. JRPB. 218/2016 tenint per notificat el

nomenament del sr. JMTT pel sindicat Central sindical independent i de
funcionaris. 219/2016 aprovant la contractació de diverses persones en
contracte de treball en pràctiques en el marc del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya. 220/2016 nomenant el Sr. Cardona representant del
CCPJ a la reunió del Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de
la Diputació de Lleida. 221/2016 aprovant la certificació de l’obra
“Actuaciones de restauración de los daños producidos por las fuertes lluvias
del 1r trimestre de 2015 en las instalaciones del depósito controlado de
residuos municipales de Tremp” a favor de l’empresa Frco. Vela, SL.
222/2016 modificant l’import de la sollicitud de subvenció a l’IDAPA.
223/2016 aprovant la certificació de l’obra “Ventilació + pou bombeig
xarxa de clavegueram” del Centre de visitants. 224/2016 aprovant les
memòries del Programa Treball i Formació i sollicitud de subvenció al SOC.
225/2016 aprovació de la certificació 1a de l’obra “Sortida d’emergència –
comporta horitzontal d’evacuació” del centre de visitants. 226/2016
aprovant vàries sollicituds del servei de teleassistència.
227/2016
Aprovant la memòria de l’actuació “Adquisició d’un garbell rotatori
autopropulsat per a la millora de l’explotació de la planta de compostatge
del Pallars Jussà” i sollicitud de subvenció a l’ARC. 228/2016 aprovant el
conveni entre del Departament d’Empresa i Coneixement i el CCPJ per a la
Reactivació del teixit empresarial del Pallars Jussà. 229/2016 Donant de
baixa el compromís socioeducatiu dels menors H, F, Y, H i KH. 230/2016
nomenant la Sra. Solans representant del CCPJ a la reunió del Ple del
Consorci Leader Pirineu Occidental. 231/2016 aprovant l’adjudicació per
contracte menor de l’acció “prospecció disseny i posada en marxa de nous
recursos d’inclusió laboral de persones amb discapacitat o risc d’exclusió” a
l’empresa Alter Civites, SL. 232/2016 aprovant vàries sollicituds del servei
de teleassistència. 233/2016 aprovació de la certificació 2a de l’obra
“Sortida d’emergència – comporta horitzontal d’evacuació” del centre de
visitants. 234/2016 aprovant la certificació de l’obra “Creació d’un vial de
circumvallació per la zona sud de Fígols. Urbanització i fase 2 de murs” a
favor de l’empresa Enric Mitjana. 235/2016 sollicitant al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies una subvenció per al projecte Ateneu
cooperatiu a l’Alt Pirineu i Aran. 236/2016 aprovant el document de
compromís entre l’Associació ALBA i el CCPJ per desenvolupar el projecte
“Jussà inclusió coop.” 238/2016 aprovant el conveni entre el Departament
de Territori i Sostenibilitat i el CCPJ per actuacions a la xarxa de camins.
INTERVENCIONS: Els Srs. Aranda i Ardanuy detallen el contingut de
l’acord.
Quart.- Decrets de gerència. Exp. 655/2016

Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats
39/2016, 45/2016, 60/2016 i del 63/2016 al 80/2016 que consten a
l’expedient 655/2016 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 8 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 del
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 45/2016 aprovant les
factures de la relació núm. 6 i el seu pagament.
B) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels
19 que el componen:
SEGON.- Donar-se per assanbentats dels Decrets del Gerent del Consell
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 39/2016 aprovant les
factures de la relació núm. 5 i el seu pagament. 60/2016 aprovant les
factures de la relació núm. 7 i el seu pagament. 63/2016 aprovant
l’adjudicació per contracte menor de l’obra “Adequació planta sotarrassant 1 del Centre de visitants” a l’empresa Construccions Pallars, SL. 64/2016
atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la Sra. Placheria
i aprovant fra. 65/2016 aprovant el pagament de factures a Endesa
Energia XXI, SL de persones en situació de pobresa energètica. 66/2016
aprovant la fra. 5217 de viatges Lleida. 67/2016 aprovant els ajuts
individuals de desplaçament del curs escolar 2015-2016 i el pagament.
68/2016 aprovant els pagaments de despeses de monitors escolars als
ajuntaments d’Isona i Conca Dellà i La Torre de Capdella. 69/2016
aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp per la compensació
econòmica d’entrada de residus a l’abocador. 70/2016 aprovant el
pagament als usuaris dels xecs-servei dels mesos de maig a juliol de 2016.
73/2016 aprovant el pagament de les subvencions del Pla comarcal
“Jussàeducació”. 75/2016 atorgant una bestreta per ajuts d’urgència social
a la sra. Plancheria. 76/2016 aprovant vàries factures d’Applus Iteuve
Technology,SL. 77/2016 autoritzant a la Sra. OLL ha assistir a la 14a
Jornada de Prevenció de Residus. 78/2016 tramitant la sollicitud del Sr.
OBH d’avançament de part de la paga extraordinària. 79/2016 aprovant la
fra. núm. 7 de GIFT. 80/2016 aprovant el pagament als usuaris dels xecsservei del mes d’agost de 2016.

Cinquè.- Aprovació del sostre de la despesa de l’exercici 2017. Exp.
645/2016
De conformitat amb l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibiltat financera, la despesa computable
no ha de superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini
de l’economia espanyola.
Vist l’informe d’intervenció del sostre de la despesa del pressupost de
l’exercici 2017, que consta a l’expedient, atès que el límit en termes totals
es troba per sobre del pressupost que es pretén aprovar.
Vist l’article 162 i següents del Tex refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i 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 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés.
Primer.- Aprovar el sostre de la despesa del pressupost de l’exercici 2017,
que consta a l’expedient.
INTEVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Sisè.- Aprovació del pressupost del Consell Comarcal del Pallars
Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental per l’exercici 2017.
Vist l’expedient del pressupost del Consell Comarcal del Pallars Jussà per a
l’exercici de 2017, al qual són incorporats: la memòria de Presidència, les
bases d’execució i els informes de Secretaria i Intervenció.
Vist el contingut dels informes de la Secretaria i de la Intervenció, així com
els informes sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
del que es desprèn que la situació és d’equilibri i del compliment de la regla
de despesa, del que es desprèn una situació de compliment.
Vista la Memòria de la Presidència i l’estat d’ingressos i despeses, el
pressupost resumit per capítols seria el següent:
I. INGRESSOS
Capítols

Euros

1.
2.
3. Taxes i altres ingressos

1.158.498,51

4. Transferències corrents

5.766.444,63

5. Ingressos patrimonials

1.250,00

6.
7. Transferències de capital

3.172.388,47

8.
9.
TOTAL INGRESSOS

10.098.581,61

II. DESPESES
Capítols

Euros

1. Despeses de personal

2.685.673,35

2. Despeses bens corrents

3.522.410,46

3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

38.000,00
620.526,35

5.
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

2.601.971,45
600.000,00

9. Passius financers

30.000,00

TOTAL DESPESES

10.098.581,61

Atès que el Consorci LEADER Pirineu Occidental està adscrit al Consell
Comarcal del Pallars Jussà, i en la sessió del Ple del Consorci de 2 de
desembre de 2016 va aprovar inicialment el pressupost per l’anualitat 2017
que es descriu a continuació:
I. INGRESSOS
Capítols

Euros

1.
2.
3. Taxes i altres ingressos

1,00

4. Transferències corrents

315.476,00

5. Ingressos patrimonials

6.
7. Transferències de capital
8.
9.
TOTAL INGRESSOS

315.477,00

II. DESPESES
Capítols
1. Despeses de personal

Euros
222.153,00

2. Despeses bens corrents
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

800,00
92.524,00

5.
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
9. Passius financers
TOTAL DESPESES

315.477,00

Atès que 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 20 de desembre de 2016 i de
conformitat amb els informes de Secretaria i d’Intervenció.
De conformitat amb l’article 168.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals,
aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 18.1, a) del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988, l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril i
l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,
aprovat per 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 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb els vots
en contra dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés.
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, per a l’exercici de 2017 i les seves bases
d’execució, que consten a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït,
amb el resum per capítols següent:

I. INGRESSOS
Capítols

Euros

1.
2.
3. Taxes i altres ingressos

1.158.498,51

4. Transferències corrents

5.766.444,63

5. Ingressos patrimonials

1.250,00

6.
7. Transferències de capital

3.172.388,47

8.
9.
TOTAL INGRESSOS

10.098.581,61

II. DESPESES
Capítols

Euros

1. Despeses de personal

2.685.673,35

2. Despeses bens corrents

3.522.410,46

3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

38.000,00
620.526,35

5.
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

2.601.971,45
600.000,00

9. Passius financers

30.000,00

TOTAL DESPESES

10.098.581,61

SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost del Consorci Leader
Pirineu Occidental, per a l’exercici de 2017 i les seves bases d’execució, que
consten a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, amb el resum per
capítols següent:
I. INGRESSOS
Capítols
1.
2.

Euros

3. Taxes i altres ingressos

1,00

4. Transferències corrents

315.476,00

5. Ingressos patrimonials
6.
7. Transferències de capital
8.
9.
TOTAL INGRESSOS

315.477,00

II. DESPESES
Capítols
1. Despeses de personal

Euros
222.153,00

2. Despeses bens corrents
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

800,00
92.524,00

5.
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
9. Passius financers
TOTAL DESPESES

315.477,00

TERCER.- Sotmetre l’expedient del pressupost, del Consell Comarcal del
Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, 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 allegacions.
QUART.- Considerar aprovats definitivament, els acords relatius als
pressupostos de 2017 i les seves bases d’execució, en el cas que no es
presenti cap reclamació o allegació.
CINQUÈ.- Aprovats definitivament el pressupost general del Consell
Comarcal del Pallars Jussà per a l’exercici econòmic de 2017, i el del
Consorci Leader Pirineu Occidental per a l’exercici econòmic de 2017,
juntament amb les seves bases d’execució, 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 resumeix el contingut dels diferents
capítols del pressupost, ressaltant la creació de 27 llocs de treball del

Programa Treball i formació i un increment del 10% en relació a l’exercici
2016.
També detalla el Pla financer per import de 2.633.639,37 €.
La Sra. Romero informa que el grup comarcal Candidatura de Progrés
votarà en contra, considera que a l’igual que el pressupost de 2016 aquest
és un pressupost poc participatiu i poc municipalista. Detalla que no veu la
raó d’aprovar-lo en un Ple extraordinari i en dates festives. Ressalta que el
seu grup no ha pogut participar en l’elaboració i que han tingut molt poc
temps per consultar la proposta. També apunta que el contingut es de difícil
seguiment i s’haurà d’esperar a la liquidació. Creu que hauria d’ésser més
transparent i entenedor sobretot pels ciutadans. També ressalta que el gruix
del pressupost es basa en un finançament de competències del Consell per
la qual cosa majoritàriament es finalista. En quan a les inversions reconeix
un cert increment si bé creu que està dedicada a l’àmbit turístic i no als
serveis bàsics que necessiten els ajuntaments.
La Sra. Cases apunta que el pressupost contempla una inversió important
en fons europeus molt remarcable en aquesta època de crisis.
El Sr. Terré fa constar que històricament la inversió al Pallars Jussà mai ha
estat suficient i inclús ha disminuït any rere any. També destaca que tots els
pressupostos de les administracions són poc entenedors pel ciutadà.
El Sr. Bellera mostra la seva disconformitat amb l’opinió de la Sra. Romero,
considera que el contingut del pressupost es del tot transparent, cosa que
queda reflectida en l’informe d’intervenció que consta a l’expedient. També
apunta que es funció dels polítics explicar-ho als ciutadans.
El Sr. Borrell respon que quan el grup comarcal Candidatura de Progrés
parla de transparència no parla del detall i posa com exemple que el
pressupost del Consell no contempla el CITA com a centre de cost.
La Sra. Romero respon al Sr. Bellera que ha interpretat la seva opinió a
l’extrem i que no ha dit el que se li està atribuint.
Finalitza el debat assenyalant el Sr. Aranda que el Consell ha contemplat la
inversió real que pot fer amb els ajuts rebuts d’altres administracions.
Demana als ajuntaments que sollicitin al Consell les inversions que
necessiten i s’intentarà aconseguir. Destaca la inversió amb turisme, però
també en altres àmbits: Plans d’empresa, etc.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre els assistents.
Setè.- Aprovació de la plantilla de personal del Consell Comarcal i
del Consorci adscrit per l’exercici 2017. Exp. 646/2016.
Vist l’expedient de la plantilla del personal del Consell Comarcal del Pallars
Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, que consten a l’expedient, on
es detalla les places existents a l’ens i recull el número de places, l’estat, la
dedicació i la titulació exigida d’accés.

Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per 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 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés.
PRIMER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal del Consell Comarcal
del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, comprensiva de
totes les places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, per
l’exercici 2017, que consten a l’expedient i es donen íntegrament per
reproduïdes.
SEGON.- Sotmetre l’expedient de la plantilla de personal del Consell
Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, 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 allegacions.
TERCER.- Considerar aprovada definitivament la plantilla del personal del
Consell Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental,
en el cas que no es presenti cap reclamació o allegació.
QUART.- Aprovada definitivament la plantilla del personal del Consell
Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, 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.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: Els Srs. Aranda i Ruché expliquen el contingut de
l’acord.
Vuitè.- Aprovació de la relació de llocs de treball del Consell
Comarcal i del Consorci adscrit per l’exercici 2017. Exp. 647/2016
Vist l’expedient de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del
Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, que consta a
l’expedient, i que detalla tots els llocs de treball existents, amb les
retribucions bàsiques que resulten de l’aplicació de la Llei de Pressupostos
de l’Estat i les retribucions complementàries que resulten de la situació
retributiva existent en el personal del Consell Comarcal, amb les
modificacions puntuals de les fitxes de tresoreria i intervenció.
Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per 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 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés.
PRIMER.- Aprovar inicialment la relació de llocs de treball comprensiva de
tots els llocs de treball del personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà i
del Consorci Leader Pirineu Occidental per l’exercici 2017, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes.
SEGON.- Sotmetre l’expedient de la relació de llocs de treball del Consell
Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, 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 allegacions.
TERCER.- Considerar aprovada definitivament, la relació de llocs de treball
del Consell Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu
Occidental, en el cas que no es presenti cap reclamació o allegació.
QUART.- Aprovada definitivament la relació de llocs de treball del Consell
Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, 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.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Novè.- Aprovació de la 3a modificació de crèdit del pressupost de
l’exercici 2016.
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una 3a. modificació
parcial del Pressupost del Consell Comarcal, per l’exercici de 2016.
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són:
1. Transferències entre partides
2. Majors ingressos
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 8 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 l’expedient de la 3a modificació de crèdits del
Pressupost de l’exercici 2016, 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 allegacions, l’expedient
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’ acord.
QUART.- Trametre, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la delegació
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat.
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Desè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 3r
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.
Onzè.- Informe del període mig de pagament del 3r 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 3r trimestre de 2016, s’informa al Ple del resultat següent:
3r trimestre de 2016
P.M. Pagament
97,69945526

R.O. Pagades
112,6745224

R.O. pendents
75,99160767

Total
pagaments
912.067,68

Total pendents
629.186,09

INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Dotzè.- Aprovació dels convenis de collaboració entre els
ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Pallars Jussà,
per la gestió integral de residus municipals. Exp. 623/2016.
Vist el text, del conveni de collaboració entre cadascun dels ajuntaments d’
(Abella de la Conca, Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà,
Llimiana, Conca de Dalt, Pobla de Segur, Salàs de Pallars, S. Esteve de la
Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Capdella i Tremp) i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió integral de residus
municipals, que consten a l’expedient i es donen íntegrament per
reproduïts.

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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 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. I l’article 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
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’informe de Secretaria.
Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per 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 17
membres presents, dels 19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de collaboració amb cadascun dels
ajuntaments d’ (Abella de la Conca, Castell de Mur, Gavet de la Conca,
Isona i Conca Dellà, Llimiana, Conca de Dalt, Pobla de Segur, Salàs de
Pallars, S. Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre
de Capdella i Tremp) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió
integral de residus municipals, que consten a l’expedient i es donen
íntegrament per reproduïts.
SEGON.- Facultar el president per la signatura dels convenis.
TERCER.- Trametre aquest acord als ajuntaments descrits al primer punt.
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.
Tretzè.- Aprovació del conveni de collaboració entre l’ajuntament
de La Pobla de Segur i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la
cessió d’ús de l’antiga estació de ferrocarril de la Pobla de Segur.
Exp. 640/2016.
Vist el text, del conveni de collaboració entre l’ajuntament de La Pobla de
Segur i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la cessió d’ús de “l’antiga
estació de ferrocarril de la Pobla de Segur” per executar-hi les obres de
rehabilitació i transformació en el centre catalitzador de l’oferta de mobilitat
turística sostenible, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït.
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 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. I l’article 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
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’informe de Secretaria.
Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per 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 17
membres presents, dels 19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de collaboració entre l’ajuntament
de La Pobla de Segur i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la cessió
d’ús de “l’antiga estació de ferrocarril de la Pobla de Segur” per executar-hi
les obres de rehabilitació i transformació en el centre catalitzador de l’oferta
de mobilitat turística sostenible, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de la Pobla de Segur.
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.
Catorzè.- Aprovació del conveni entre el centre educatiu INS de
Tremp de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà per a l’ús social de les installacions del Centre
educatiu. Exp. 112/2015.
Vist el text, del conveni entre el centre educatiu INS de Tremp de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a l’ús
social de les installacions del centre educatiu per a activitats d’atenció
social de joves i infants, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït.
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 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 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per 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, del conveni entre el centre educatiu INS de
Tremp de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà,
per a l’ús social de les installacions del centre educatiu per a activitats
d’atenció social de joves i infants, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’INS de Tremp.
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.
Quinzè.- Aprovació del conveni del collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà, l’associació Alba i l’ajuntament de
Tremp. Exp. 575/2016
Vist el text, del conveni de collaboració entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà, l’Associació ALBA i l’ajuntament de Tremp, amb l’objectiu de poder
estudiar els diferents serveis i alternatives que tenen les persones amb
especials dificultats a la comarca per tal d’emprendre iniciatives destinades
a la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat, problemes de
salut mental o exclusió de risc, per millorar la seva qualitat de vida, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 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 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per 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, del conveni de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà, l’Associació ALBA i l’ajuntament de Tremp, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Tremp i a l’Associació
ALBA.
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.
Setzè.- Aprovació del conveni de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i el Consorci Leader Pirineu Occidental
per regular diverses qüestions per a l’aplicació del Programa de
desenvolupament local participatiu en el marc del programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Vist el text, del conveni de collaboració entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i el Consorci LEADER Pirineu Occidental per regular diverses qüestions

per a l’aplicació del programa de desenvolupament local participatiu en el
marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 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 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per 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, del conveni de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i el Consorci LEADER Pirineu Occidental per
regular diverses qüestions per a l’aplicació del programa de
desenvolupament local participatiu en el marc del programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, que consta a l’expedient i
es dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci LEADER Pirineu Occidental.
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.
Dissetè.- Informes, precs i preguntes
Primer
La Sra. Romero informa que el grup comarcal Candidatura de Progrés ha
presentat 4 mocions al Ple del Consell relatives als Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya 2017, on es demana que s’inclogui una partida
suficient per satisfer les despeses de les següents actuacions:
1. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, amb especial atenció als
municipis rurals i pluri nuclears.
2. Projecte constructiu de la carretera C-1412, Artesa de Segre-Isona
per millorar l’accessibilitat a través del port de Comiols.
3. Finalització de les obres del Reg de la Conca de Tremp.
4. Conservació de camins municipals.
Fa palés que no s’ha inclòs en l’ordre del dia del Ple.
El Sr. Aranda li respon que s’inclouran a l’ordre del dia del proper Ple.
Segon
El Sr. Dalmau demana una regulació per l’accés al medi natural de vehicles
4x4 i Quads.
Tercer
El Sr. Dalmau demana que es reparteixin al seu municipi contenidors
d’escombraries que es puguin obrir mitjançant una palanca que s’acciona
amb el peu.
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,

