ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2016
ACTA NÚM.: 5/2016
DATA: 5 de desembre de 2016
SESSIÓ: Ordinària
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. JOSEP DURANY GALERA
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP PALAU CASTELLS
SR. MARC PERÓ AGULLANA
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA

SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET
Quòrum
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 15 consellers, la
secretària i la interventora, es constata l’existència del quòrum.
Pel president es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessió ordinària de 4
d’octubre de 2016. Exp. 546/2016.
Vista l’acta del Ple de la sessió ordinària de 4 d’octubre de 2016, que consta
a l’expedient i que s’ha tramès a tots els consellers amb la convocatòria de
la sessió.
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació de règim
local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària de 4 d’octubre de
2016.
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió
extraordinària de 22 d’agost de 2016. Exp. 442/2016.
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 22 d’agost
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.
Els 16 membres presents del Ple del Consell es donen per assabentats de
l’acta de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 22 d’agost de
2016.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 590/2016
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
216/2015, del 128/2016 al 139/2016, del 141/2016 al 177/2016 i
del 180/2016 al 184/2016 que consten a l’expedient 590/2016 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 4 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de Progrés:
PRIMER.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 130/2016 aprovant
l’adhesió del CDIAP del Pallars Jussà a la Unió Catalana de Centres de
desenvolupament infantil i atenció precoç. 144/2016 aprovant el llistat
provisional d’aspirants admesos i exclosos al concurs de mèrits per a la
selecció d’un tècnic en gestió de projectes europeus i desenvolupament
local. 160/2016 aprovant la cooperació i collaboració amb l’ajuntament de
Tremp en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques”. 182/2016
aprovant la relació de persones al Servei del Consell Comarcal i el pagament
del 49,73% de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012.
SEGON.- Convalidar els Decrets de la Presidenta en funcions del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, Sra. M. Pilar Cases Lopetegui, número:
165/2016 aprovant el Pla d’execució anual “Treball a les 7 comarques.
Pallars Jussà 2016” i sollicitud de subvenció al SOC.
B) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels
19 que el componen:
TERCER.- Donar-se per assabentats dels Decrets del President del Consell
Comarcal, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 216/2015 aprovant el

contracte amb CaixaCard per la disponibilitat d’una targeta de crèdit.
128/2016 aprovant la 3a certificació de l’obra PG-DL-2011/708 i el
pagament de la subvenció de la Generalitat. 129/2016 aprovant la
memòria “Xarxa d’impulsors Consell Comarcal del Pallars Jussà” i sollicitud
de subvenció al SOC. 131/2016 aprovant el compromís socioeducatiu dels
menors Y,H i KH. 132/2016 aprovant la renovació del compromís
socioeducatiu de la menor FH. 133/2016 aprovant el Pla de treball a
executar en el marc del Programa integral de foment de l’emprenedoria.
Línia A i sollicitud de subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement.
134/2016 concedint la jubilació parcial al Sr. JFB. 135/2016 aprovant
l’adjudicació 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
Dalmau. 136/2016 nomenant el Sr. Cardona representant del Consell
Comarcal a les reunions de l’IEI de data 22-7-2016 i del consorci Leader
Pirineu Occidental de data 29-7-2016. 137/2016 aprovant la contractació
urgent de la Sra. ALLR. 138/2016 aprovant la contractació urgent de la
Sra. JAA. 139/2016 aprovant la pròrroga de l’operació de crèdit en la
modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini amb Bankinter, SA. 141/2016
aprovant les memòries de previsió de costos d’urgència social i de
teleassistència per l’any 2016 i sollicitud de subvenció a la Diputació de
Lleida. 142/2016 aprovant la certificació única de l’obra MN-2012/1292 i el
pagament de la subvenció de la Generalitat. 143/2016 aprovant les
certificacions de l’obra PG-2011/731 i el pagament de la subvenció de la
Generalitat. 145/2016 aprovant la memòria de l’actuació “Pallars Cultural
2016” i sollicitud de subvenció a l’IDAPA. 146/2016 aprovant la delegació
de la secretaria de la reunió de la Junta de Govern de data 22-8-2016 a la
Sra. Viu. 147/2016 nomenant la Mesa de contractació del procediment
obert del Servei públic de menjador escolar per al curs 2016-2017 dels
centres escolars: Els Raiers de la Pobla de Segur, INS de la Pobla de Segur i
INS de Tremp i AESO d’Isona. 148/2016 deixant sense efectes el conveni
transfronterer de partenariat i el Pla financer del projecte “Grenn Pyrenees
Slow Tourism-GPS Tourism” aprovat per la Junta de Govern de data 6-112015. 149/2016 adjudicant l’acció “Estratègia de posicionament i
comunicació de l’oferta turística de la comarca del PJ” a l’empresa E2S
Cardona, SL. 150/2016 autoritzant al Sr. Coll la realització de la ruta
turística familiar en vehicles tot terreny anomenada “Ruta dels miradors”.
151/2016 aprovant el compromís socioeducatiu de la menor KFZ.
152/2016 aprovant la memòria valorada de despeses de reparació,
manteniment i conservació PUOSC 2016-2017 i sollicitud de subvenció al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
153/2016 adjudicant el servei de transport escolar per al curs 2016-2017
de les línies (12.1 Sapeira-Aulàs-Espluga de Serra, vehicle 1), (12.2
Sapeira-Aulàs-Espluga de Serra, vehicle 2) i (22 Mentui-La plana de Montros). 154/2016 aprovant la contractació del Servei de Transport adaptat al

Centre de dia per a la gent gran de Tremp a l’Empresa Eulen Serveis
Sociosanitaris, SA. 155/2016 aprovant la contractació urgent del Sr.
BSSM. 156/2016 aprovant la renovació dels compromís socioeducatiu dels
menors ML i W i NH. 157/2016 adjudicant el Servei públic de menjador
escolar de l’Institut de la Pobla de Segur a l’empresa Alessa Catering
Services, SA. 158/2016 adjudicant el Servei públic de menjador escolar de
l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur a l’empresa Aramark Servicios de
Catering, SLU. 159/2016 adjudicant el Servei públic de menjador escolar
de l’IES de Tremp i Escola EASO d’Isona a l’empresa Alessa Catering
Services, SA. 161/2016 concedint la llicència d’ús privatiu del despatx D3
del CEI Pallars Jussà a l’empresa Badana Comunicació, SCP. 162/2016
nomenant la Sra. Cases presidenta en funcions del dia 6 al 19 de setembre
de 2016. 181/2016 aprovant el text del conveni de collaboració entre
FGC, el CCPJ i l’ajuntament de Tremp. 183/2016 autoritzant a l’entitat
tuareg 4x4 Club esportiu la realització de l’excursió en vehicles 4x4
anomenada “La ruta Barcelona-Andorra”. 184/2016 aprovant la memòria
“Camins del Jussà. 2016 manteniment i difusió de la xarxa de senders” i
sollicitud de subvenció a l’IDAPA.
QUART.- Donar-se per assabentats dels Decrets de la presidenta en
funcions del Consell Comarcal, Sra. M. Pilar Cases Lopetegui, número:
163/2016 aprovant la contractació urgent de la Sra. ALLR. 164/2016
aprovant el conveni de collaboració entre el CCPJ i l’ajuntament de Tremp
per al projecte “Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà 2016”. 166/2016
declarant desert el concurs del Servei públic de menjador escolar de
l’Institut de la Pobla de Segur, declarant la urgència de la contractació i
adjudicant a l’empresa A DINAR, SCP. 167/2016 autoritzant la cessió del
contracte de serveis de transport escolar de la línia 24. Rivert-La Pobla de
Segur a favor del transportista Marçal Vinardell Serrasolsas.168/2016
aprovant l’ampliació de la jornada laboral de les Sres. Rosell i Val.
169/2016 aprovant la memòria de l’obra “Obres de tancament del vas
núm. 1 del dipòsit controlat comarcal de Tremp. Fase 1: Estabilització de
talussos actuals”
i l’adjudicació a favor de l’empresa Frco. Vela, SL.
170/2016 autoritzant la compatibilitat de treball sollicitada pel Sr. OBL.
171/2016 aprovant la sollicitud de contracte programa 2016 per a ens
locals per a la coordinació, cooperació i collaboració en matèria de serveis
d’informació i atenció a les dones i sollicitud de subvenció a l’ICD.
172/2016 desestimant les allegacions presentades per la Sra. LSP a la
resolució del concurs de mèrits per a la selecció d’un tècnic en gestió de
projectes europeus i desenvolupament local. 173/2016 aprovant les
actuacions de prevenció i preparació per a la reutilització de residus
municipals i sollicitud de subvenció a l’ARC. 174/2016 sollicitar al SOC
una subvenció per incentivar la contractació en pràctiques de les persones
beneficiàries del Programa de Garantia juvenil a Catalunya. 175/2016
aprovant la memòria de l’actuació “Pla d’actuacions de condicionament i

arranjament de la xarxa de vies d’accés a nuclis de població del Pallars
Jussà” i sollicitud de subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat.
176/2016 aprovant la baixa del camió matrícula L-6118-V. 177/2016
aprovant la contractació urgent del Sr. CMB. 180/2016 aprovant el
projecte executiu de l’obra “Programa d’actuacions urgents en vies d’accés
a nuclis habitats del Pallars Jussà. Actuació 2016”.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda comenta el contingut dels decrets més
rellevants.
En relació al decret 17/2016 de sollicitud de subvenció per la contractació
en pràctiques de joves, comenta que el Consell és beneficiari de 66.000 €
de subvenció per contractar 6 joves.
La Sra. Romero pregunta si ha informat al Consell d’alcaldes d’aquesta
convocatòria i s’ha possibilitat que tots els ajuntaments es puguin adscriure
al programa.
La Sra. Cases li respon que aquesta convocatòria va sortir publicada al
DOGC, en principi solament eren beneficiaris els ajuntaments que tinguessin
fins a 20 joves aturats (Tremp i la Pobla de Segur) i després ho va poder
sollicitar Conca de Dalt.
El Sr. Aranda puntualitza que el Consell Comarcal quan va tenir assignats
els 6 joves els va oferir als ajuntaments de Salàs de Pallars, Isona i Conca
Dellà i Castell de Mur.
El Sr. Borrell fa palés que el Consell comarcal li va oferir un perfil
professional que no era l’adequat per l’ajuntament de Salàs de Pallars.
Després d’un ampli canvi d’impressions, la sra. Romero demana que més
enllà de la casuística particular, el Consell Comarcal ha d’ajudar als
municipis en tot el que sigui possible, ja que aquesta és una funció pròpia
del Consell Comarcal.
El Sr. Aranda li respon que s’intenta millorar aquest apunt dia a dia.
Quart.- Coneixement dels decrets de gerència. Exp. 591/2016
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats
22/2016, 30/2016, del 40/2016 al 44/2016, del 46/2016 al
59/2016 i del 61/2016 al 62/2016 que consten a l’expedient 591/2016 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, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:

ÚNIC.- Donar-se per assabentats dels Decrets del Gerent del Consell
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 22/2016 aprovant les
factures de la relació núm. 3/2016 i el seu pagament. 30/2016 aprovant
les factures de la relació núm. 4/2016 i el seu pagament. 40/2016
retornant al Consorci Leader Pirineu Occidental la retribució de la RAF del
període gener a març 2016. 41/2016 atorgant una bestreta de caixa per
atendre ajuts d’urgència social a la Sra. Plancheria. 42/2016 aprovant
vàries factures i el seu pagament. 43/2016 aprovant el pagament a
l’Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec 44/2016 aprovant el
pagament de la taxa de publicació d’anuncis al BOPL. 46/2016 aprovant la
factura de Francisco Anguita Ortuño i el pagament. 47/2016 aprovant el
pagament a la Gerència territorial del cadastre. 48/2016 aprovant el
pagament de la inscripció al Congrés “The 7th Internacional Conference on
UNESCO Global Geoparks, Ander the patronage of UNESCO” i el viatge.
49/2016 aprovant vàries factures i el seu pagament. 50/2016 aprovant el
pagament dels Xecs-servei del mes de febrer 2016 als usuaris. 51/2016
aprovant vàries factures i el seu pagament. 52/2016 aprovant el pagament
de la taxa de publicació d’un anunci al BOPL i la fra. FA/16-1843 de
l’Agència Catalana del Turisme. 53/2016 aprovant el pagament al Consell
Esportiu 54/2016 aprovant l’adquisició de 28 cupons de la ONCE del dia
22 d’agost de 2016 55/2016 aprovant el pagament dels Xecs-servei dels
mesos de març i abril 2016 als usuaris. 56/2016 atorgant una bestreta de
caixa per atendre ajuts d’urgència social a la Sra. Plancheria. 57/2016
aprovant vàries factures i el seu pagament. 58/2016 aprovant vàries
factures i el seu pagament. 59/2016 atorgant un ajut d’urgència social al
Sr.
JFSR.
61/2016
aprovant
la
factura
núm.
9754/16
de
10DENCEHISPAHARD,SL i el seu pagament. 62/2016 aprovant varis
pagaments.
Cinquè.- Aprovació de les modificacions dels Estatuts de la Societat
de Foment del Pallars Jussà, SA, “JussActiu” ampliació de capital i
canvi de participació en la Societat. Exp. 257/2012.
Atès que en la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà de data 12 de novembre de 2012, es va aprovar la creació i els
Estatuts de la Societat de capital mixt anomenada “Societat de Foment del
Pallars Jussà, SA”, la memòria i l’estudi de viabilitat de la mateixa.
Atès que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i diferents ajuntaments i
empreses privades d’aquesta comarca, han manifestat l’interés
d’incorporar-se a la Societat de Foment del Pallars Jussà, SA, amb l’objectiu
d’unificar esforços i creat sinergies en l’àmbit de la dinamització econòmica

d’ambdues comarques. La qual cosa comportarà una ampliació de capital
social passant d’ésser de 80.000 € a 151.000 €.
Així mateix, la participació al capital social del Consell Comarcal del Pallars
Jussà que era de 12 accions que suposaven un 15% del capital, va passar a
ser de 6 accions que representarà el 3,9% del capital, atès que va
transmetre a l’ajuntament de Tremp 6 accions el dia 14 de maig de 2016.
Vistos els certificats dels acords de la Junta General de la Societat de
Foment del Pallars Jussà, SA, de data 31 de gener de 2014, 20 de juny de
2014 i 2 de desembre de 2016 (en segona convocatòria), que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes i que incorporen
modificacions als Estatus de la Societat, entre aquestes s’estableix que la
Societat passarà a anomenar-se “PallarsActiu”, s’amplia el nombre de socis
incorporant la comarca del Pallars Sobirà i s’amplia el capital social.
Vist el text íntegre de la modificació dels Estatuts de la “Societat de Foment
del Pallars Jussà, SA”, que consta a l’expedient.
Vist l’informe de secretaria i d’intervenció, que consta a l’expedient.
Vist l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases
de règim local. L’article 287 i següents del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
L’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,
aprovada pel DL 4/2003, de 4 de novembre i l’article 7.2 del Reglament
orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, i resta de legislació concordant
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, 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 4 membres del grup comarcal Candidatura de
Progrés:
PRIMER.- Aprovar l’ampliació de Capital de la “Societat de Foment del
Pallars Jussà, SA” que passarà a ser de 151.000 €.
SEGON.- Aprovar la modificació de la participació del Consell Comarcal del
Pallars Jussà a la “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA” que passarà a
ser de 6 accions, que suposaran el 3,9 % del capital social.
TERCER.- Aprovar les modificacions del Estatuts de la “Societat de Foment
del Pallars Jussà, SA”, amb el text que consta a l’expedient.
QUART.- Sotmetre a informació pública els acords anteriors, durant un
termini de 30 dies des de la darrera publicació de l’anunci corresponent en
el BOPL, DOGC i en el tauler d’anuncis de la corporació, per al seu examen,

presentació d’allegacions i suggeriments, si s’escau. Determinar que si en
aquest termini no es formulen reclamacions ni allegacions, s’entendrà
definitivament aprovades les modificacions, sense necessitat de prendre un
altre acord.
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda detalla el contingut de l’acord.
La Sra. Romero informa que el grup comarcal de Candidatura de Progrés
s’abstindrà, fa palés que a l’expedient no hi consta cap document que detalli
l’activitat de la l’activitat de la Societat de Foment: objectius, projectes, etc.
recalca que aquest document ha estat sollicitat pel seu grup en diferents
ocasions.
El Sr. Aranda respon que en aquest acord es vota una modificació dels
Estatus de la Societat i no s’aprova la memòria de funcionament de
l’empresa, no obstant apunta que s’informarà de la gestió d’aquesta societat
al proper Consell d’Alcaldes.
La Sra. Romero apunta que si es vota una ampliació de capital és perquè hi
ha una nova activitat i no es pot disseccionar l’acord en diferents apartats.
Reitera la sollicitud de conèixer la gestió de l’empresa i els projectes que
gestiona.
Després d’un ampli canvi d’impressions entre els assistents, finalitza el
debat assenyalant el Sr. Bellera que la memòria d’activitats s’aprova
conjuntament amb el compte general.

Sisè.- Aprovació del projecte de l’obra “Projecte executiu per al nou
centre catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de La
Pobla de Segur”. Exp. 595/2016.
Vist el projecte executiu de l’obra “Projecte per al nou centre catalitzador de
l’oferta de mobilitat turística sostenible de La Pobla de Segur”, que consta a
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, redactat per la Sra. Judit
Bertran Queralt, arquitecte, amb un pressupost de 277.686,70 € més l’IVA
vigent al 21% per import de 58.314,21 €.
Vist l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny 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, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:

PRIMER.- Aprovar el projecte executiu de l’obra “Projecte per al nou centre
catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de La Pobla de
Segur”, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït,
redactat per la Sra. Judit Bertran Queralt, arquitecte, amb un pressupost de
277.686,70 € més l’IVA vigent al 21% per import de 58.314,21 €.
SEGON.- Exposar aquest projecte a informació pública pel termini de 30
dies en el BOPL, DOGC i tauler d’anuncis, per tal que es puguin presentar
allegacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta cap, el projecte quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de prendre un nou acord.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
La Sra. Romero pregunta si quan es posi en funcionament aquest centre, es
connectarà amb altres centres catalitzadors.
El Sr. Bellera li respon afirmativament i explica els objectius de l’actuació.
El Sr. Ardanuy detalla altres actuacions INTERREG en el territori francès del
projecte “Grenn Pyrenees Slow Tourism-GPS Tourism” del que forma part
aquesta actuació.
El Sr. Bellera fa palés que des de l’ajuntament es treballa en diferents
projectes per crear una interacció amb tots els sectors d’economia
productiva del territori.
Setè.- Aprovació de l’ampliació de la pòlissa de crèdit amb el Banco
Popular. Exp. 103/2016
Vist el decret de presidència 211/2016, de 2 de novembre, concertant una
operació de crèdit, en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb e
Banco Popular, SA, per import de 250.000,00 € i amb venciment a 5 de
novembre de 2017.
Atès la necessitat de concertar una ampliació d’aquesta 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 350.000,00 €, amb les condicions
financeres següents:
Límit del Crèdit: 350.000,00 €
Venciment: 1 any des de la data de signatura del contracte.
Interès nominal inicial: 0,859 %
Comissió de renovació: 500 €
Comissió d’ excedit: 2 %
Índex: Euribor a tres mesos
Comissió de disponibilitat: 0,008 % mensual

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

a

la

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 22,33 % 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 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 4 membres del grup comarcal 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 “Banco Popular,
SA”, per import de 350.000,00 €.
SEGON.- Aprovar la renovació del contracte amb “Banco Popular, SA”, que
consta a l’expedient, amb les condicions financeres següents:
Límit del Crèdit: 350.000,00 €
Venciment: 1 any des de la data de signatura del contracte.
Interès nominal inicial: 0,859 %
Comissió de renovació: 500 €
Comissió d’ excedit: 2 %
Índex: Euribor a tres mesos
Comissió de disponibilitat: 0,008 % mensual
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 “Banco Popular, SA”.
INTERVENCIONS: El Sr. Valls explica el contingut de l’acord.
Vuitè.- Aprovació de la Moció per impulsar la candidatura de Jaume
Miranda Canals a la Creu de Sant Jordi, aprovada per l’ajuntament
de Tremp. Exp. 630/2016
Vista la moció per impulsar la candidatura de Jaume Miranda Canals a la
Creu de Sant Jordi, aprovada per l’ajuntament de Tremp i que es descriu a
continuació:
“Moció per impulsar la candidatura de Jaume Miranda Canals a la Creu de
Sant Jordi
Atès que el Sr. Jaume Miranda Canals, director general de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC), actualment Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC),
durant 36 anys, ha destacat per innovar i modernitzar en l’estudi i la producció de
cartografia a Catalunya, així com en el coneixement de la geologia del país per a la
seva aplicació a l’obra pública i la política territorial.
Atès que l’ICGC és considerat un referent en cartografia i geologia tant a Catalunya
com a nivell internacional i que el Sr. Miranda ostenta un gran nombre de
reconeixements per part de societats cartogràfiques nacionals i internacionals.
Atès que l’ICGC, sota la direcció del Sr. Miranda, va crear el Centre de Suport
Territorial dels Pirineus a Tremo, l’any 2009,´única seu de l’ICGC fora de Barcelona.
Atès que el Centre de Suport Territorial de l’ICGC a Tremp impulsa i collabora
activament l’organització d’activitats de divulgació de les Ciències de la Terra,
especialment en els diferents nivells educatius, i alhora fomenta les relacions de
proximitat i les collaboracions amb el territori.
Atès que el Sr. Miranda va contribuir des de l’ICC en la creació del Consorci
Geocampus Catalunya l’any 2002 per potenciar, coordinar i impulsar, a nivell
nacional i internacional, totes les activitats relacionades amb l’estudi i la difusió dels
valors geològics del Pallars Jussà i de les comarques limítrofs.
Atès que l’ICGC contribueix a l’impuls i ostenta la direcció científica de la
candidatura del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec.
Atès que l’ICGC contribueix en projectes futurs de divulgació de la geologia com el
Centre d’interpretació dels Sòls dels Pirineus i el Pirineus Geological Open Museus,
un museu geològic permanent a l’aire lliure, a Tremp.

Atès que el Sr. Miranda, enginyer industrial per la Universitat Politècnica de
Catalunya, té n currículum extens en el qual destaca el foment de les innovacions
tecnològiques en la gestió cartogràfica i geològica, així com la seva aplicació
territorial i social.
Per això, a proposta del Grup municipal Compromís per Tremp, el Ple de
l’ajuntament de Tremp acorda:
PRIMER.- Sollicitar a l’ajuntament de Tremp que impulsi la candidatura de Jaume
Miranda Canals a la Creu de Sant Jordi 2017.
SEGON.- Traslladar aquest acord al M. Hble. President de la Generalitat de
Catalunya, a l’Hble Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als ajuntaments de la comarca, al
Consell Comarcal del Pallars Jussà, a les universitats, centre de recerca i societats
científiques relacionades amb el Sr. Miranda.”

Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació
de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal a la moció presentada
per l’ajuntament de Tremp, per impulsar la candidatura de Jaume Miranda
Canals a la Creu de Sant Jordi.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Tremp.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord proposat
pel Grup municipal Compromís per Tremp i aprovat per l’ajuntament.
La Sra. Romero ressalta la importància de la figura del Sr. Jaume Miranda,
director general de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i persona que ha
collaborat activament amb l’ajuntament de Tremp en el desenvolupament
dels diferents projectes descrits a la part expositiva de l’acord. Creu que
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi, màxima distinció civil suposarà el
colofó a la seva carrera professional.
Novè.- Aprovació de la Declaració institucional pel desplegament
dels departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’Alt
Pirineu. Exp. 631/2016
El govern de la Generalitat va iniciar anys enrere el desplegament de
departaments territorials en els diferents territoris amb la voluntat d’apropar
al ciutadà i a les administracions els serveis amb un criteri de major
proximitat. Un desplegament que en el cas de l’Alt Pirineu va patir una

disminució significativa i que actualment és la delegació del govern, el
departament d’interior i l’IDAPA.
El Consell Comarcal manifesta la necessitat del desplegament dels diferents
departaments, i si és necessari, acollir al seu territori alguna de les seus que
el Govern de la Generalitat de Catalunya hagi de desplegar.
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació
de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Manifestar la disconformitat amb la manca de desplegament dels
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya a la vegueria de l’Alt
Pirineu i Aran.
SEGON.- Reclamar que el govern català impulsi aquest desplegament per
tal que territoris com l’Alt Pirineu, potser amb menor població que la resta
de territoris però igualment amb ciutadans amb drets, tinguin els mateixos
serveis que altres territoris amb una major densitat de població i on ja s’ha
realitzat aquest desplegament.
TERCER.- Traslladar aquesta declaració als departaments de Presidència i
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i als Consells Comarcals de
l’Alt Pirineu i Aran.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda detalla el contingut de l’acord.
La Sra. Romero mostra la seva conformitat no obstant apunta que s’ha
trigat massa a fer aquesta reclamació conjunta. Fa palés que aquestes
estructures de govern ja estaven pràcticament desplegades a l’Alt Pirineu i
Aran i es van eliminar. Finalitza el debat amb un ampli canvi d’impressions
entre els assistents.
Desè.- Aprovació de la Moció referent als talls de subministrament
de l’empresa ENDESA al municipi de la Torre de Capdella. Exp.
632/2016
Vista la moció referent als talls de subministrament de l’empresa ENDESA al
municipi de la Torre de Capdella, presentada pels grups comarcals del
Consell Comarcal i que es descriu a continuació:
MOCIÓ REFERENT A LA PARALITZACIÓ DEL TALLS DE
SUBMINISTRAMENT PER PART DE L’EMPRESA ENDESA

De tots es conegut que la comarca del Pallars jussà ha estat i és, un
territori solidari amb el país en molts conceptes i sense cap mena de dubte i
d’una manera evident pel que fa la producció i distribució d’energia elèctrica
La primera central construïda a Catalunya fou a la Vall Fosca, a la Torre de
Capdella. Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, ocupant béns
comunals a canvi d’una contraprestació en el servei de llum segons conveni
de 15 de maig del 1917, substituït pel de 4 d’abril de 1927 el qual té
apèndix de 5 de juny de 1978 i 28 de febrer de 1989 respectivament, per a
fer-lo extensiu a veïns d’altres pobles que es van incorporar al municipi.
L’ajuntament ens indica que l’última contraprestació pactada
mercantil successora de cada moment de l’empresa elèctrica
(FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA SA) i l’Ajuntament de
Capdella i els seus veïns preveia, entre altres coses:
- 10 kw gratuïts per comptador (segons estiu o hivern) i
0,35 pts/Kw (0,0021€/Kw)
- Terme de potència gratuït
- Exempció de pagament del lloguer dels equips

entre la
originària
Torre de
l’excés a

Des de el referit contracte de 1927 fins a la publicació del Reial Decret
485/2009 que dicta el Govern fruït de la liberalització del sector elèctric (que
va començar ja amb la Llei 54/1997 i que actualment ha estat substituïda
per la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric), quasi bé
durant cent anys, ENERGIA ELECTRICA DE CATALUÑA SA i les seves
successores contractuals han facturant el subministrament de llum als veïns
de Torre de Capdella i al propi Ajuntament de conformitat amb el què
preveu aquest contracte de 1927: els primers 10 Kw gratuïts (segons estiu
o hivern) i l’excés a 0,35 pts/Kw (ara 0,0021 €/Kw).
En el decurs de tots aquests anys (al 1985 es va implantar el impost que
coneixem ara com a IVA) s’ha afegit la quota respectiva al càlcul de la
factura per subministrament i s’ha anat pagant sense problemes.
És a partir del citat Reial Decret 485/2009 de liberalització del sector
elèctric1 quan ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU (empresa que fins a
la data s’encarregava de prestar el servei), va deixar de fer-ho i passà a fer
tan sols funcions de distribuïdora. Aleshores començà a operar ENDESA
ENERGIA SAU com a comercialitzadora i nova subministradora; en aquest
moment es modifica, el sistema de calcular la factura final tot aplicant una
tarifa diferent a la corresponent pel «conveni de la llum».

1 Concretament, a partir del 1 de juliol de 2009 moment en el que es completà el procés de liberalització

Es passà a facturar els Kw consumits a un preu superior conforme a la
denominada TUR: Tarifa d’últim recurs fixada pel Govern, prevista per la
incapacitat de milions de famílies amb potències contractades inferiors als
10 Kw de buscar una comercialitzadora en el mercat lliure a curt termini.
L’aplicació de la TUR. Per tant significa un canvi a la Vall Fosca respecte la
tarifa que ENDESA ENERGIA SAU venia aplicant en virtut del «conveni de la
llum» de 1927.
Aquest canvi en la tarifa aplicada, afecta no sols a la partida que factura el
consum, sinó que també afecta al càlcul del IVA
Des de llavors, tant l’Ajuntament de la Torre de Capdella com els veïns
afectats, sempre ha impugnat les factures calculades conforme a aquesta
tarifa no pactada i ens indiquen que ha requerit –sense a l’actora en
multitud d’ocasions per a que rectifiqui el seu criteri.
Segons l’Ajuntament, el canvi normatiu introduït pel RD. 485/2009 no
autoritza la modificació unilateral de les condicions contractuals pactades
amb anterioritat entre consumidors i empreses subministradores.
Aquesta disparitat de criteris a arribat a la via judicial, de la qual la
Sentència núm. 525 del Jutjat de lo Contenciós-Administratiu de Lleida de
30 de desembre de 2014 (Recurs 83/2015), confirmada per la Sentència
nº126 de la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de data 8 de febrer de 2016.
D’acord amb les indicacions de l’Ajuntament, de la lectura de la sentència
del TSJC, el fet de modificar la base imposable de la declaració d’IVA que
ENDESA ENERGIA SAU repercuteix als seus clients és quelcom aliè a la
potestat interpretativa dels contractes que té l’Ajuntament.
I ens indiquen que no correspon a l’Administració municipal determinar la
càrrega fiscal que deu suportar el consumidor final.
Segons l’Ajuntament no queda clara la base sobre la que aplicar l’iva, i ells
defensen que és sobre el preu de consum pactat: 0’0021 €/Kw consumit,
en tant que per ells és “el preu de mercat” ha fixat pel «conveni de la llum»
de 1927.
Segons ens indiquen, Endesa aplica a partir de l’1 de juliol de 2009, el
criteri de considerar com a base de l’IVA els preus de la tarifa d’últim recurs
(TUR).

Arribats a aquest punt, el passat dia 3 de novembre de 2016, es va
materialitzar una suspensió de subministrament a un particular, sense que
hagi estat restablert a dia d’avui, amb la intenció de fer-la extensiva a la
resta de veïns i al propi ajuntament.
L’ajuntament ens indica que per la falta d’acord, amb ENDESA ENERGIA
SAU, es va preguntar a la Direcció General de Tributs i en data 7 de
novembre de 2016, l’ajuntament va rebre com a resposta (núm. V4624-16
de data 27-10-2016) pel que fa a la aplicació de l’IVA en les factures de
subministrament elèctric en les quals hi ha quilovats gratuïts (autoconsum)
on es preveu l’aplicació de l’IVA de la Base Imposable al preu d’adquisició
del kw per part de la empresa subministradora, i els no gratuïts al preu
pactat en contracte, i pel que fa altres conceptes reconeguts com a gratuïts
s’aplicarà l’IVA a la base imposable prevista en el Contracte mencionat.
Per tot l’exposat l’Ajuntament, que considera que la via legal encara no està
esgotada, s’adreça al Consell Comarcal i als altres municipis que puguin
estar afectats per un conveni en aquest sentit per tal que donin suport a
l’ajuntament de la Torre de Capdella en la defensa del que consideren la
correcta aplicació del contracte.
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003 de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant,
El Ple del consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- El Consell Comarcal del Pallars Jussà deplora la existència
d’aquest litigi entre una administració local, l’ajuntament de La Torre de
Capdella, i una de les empreses més vinculades a la comarca, ENDESA, i
demana que s’esgotin totes les vies legals.
SEGON.- El Consell Comarcal dona suport als veïns i a l’Ajuntament per tal
de cercar una solució immediata, i des del respecte a les sentències judicials
considera necessari actuar també en base a una lectura adequada del
conveni de 1927 i els principis que el van impulsar.
TERCER.- El Consell Comarcal s’ofereix, si s’escau, com a mediador entre
les parts perquè acabada la via legal es trobi una solució que en cap cas pot
tenir com a precedent, talls de llum als veïns d’aquest municipi.
QUART.- Comunicar aquests acords a l’ajuntament de la Torre de Capdella,
a l’empresa ENDESA, a la Delegació del Govern de la Generalitat de
Catalunya a l’Alt Pirineu i Aran i al Departament d’Empresa i Coneixement,
als ajuntaments de la comarca i als consells comarcals de l’Alt Pirineu.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda resumeix el contingut de l’acord.

El Sr. Dalmau remarca que aquest procés ha suposat 7 anys de lluita per
l’ajuntament. També detalla les diferents actuacions que s’han fet i tot el
procés judicial.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre els assistents.
Onzè.- Informes. Exp. 629/2016
Primer
El Sr. Aranda informa que el dia 15 de desembre d’enguany se signarà el
conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per finançar els
Plans de manteniment de camins de tot l’Alt Pirineu i Aran.
Segon
El Sr. Bellera resumeix el servei de teleassistència.

Municipi
Castell de Mur
Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Pobla de Segur
Salas del Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Talarn
Torre de Capdella
Tremp
Total Pallars Jussà

Dona
6
5
1
7
23
4
1
2
4
10
55
118

Home
1
2
1
2
3

8
17

Total
Actius
7
7
2
9
26
4
1
2
4
10
63
135

Detalla que actualment són 135 usuaris i que l’ajuntament de la Pobla de
Segur es comparteix entre el Consell comarcal i Creu Roja. També fa palés
que es subvenciona una part del seu municipi. L’ajuntament de la Torre de
Capdella subvenciona el servei al 100% als seus usuaris.
Dotzè.- Precs i preguntes. Exp. 628/2016.
Primer
El Sr. Dalmau reitera la seva sollicitud de canvi d’horari del tren PoblaLleida. Demana que surti de la Pobla de Segur a les 7.00 h. per poder
connectar amb el de Barcelona que surt a les 9.00 h. de Lleida.
El Sr. Aranda li respon que s’estan fent gestions per canviar l’horari.

Segon
La Sra. Romero demana que l’Oficina liquidadora de Tremp es mantingui,
atès que a partir del desplegament de l’Agència Tributària Catalana
aquestes oficines s’han eliminat.
Els Srs. Aranda i Cases li responen que es preveu reagrupar en un mateix
espai tot el personal, treballaran a l’Oficina recaptadora de la Diputació de
Lleida i no hi haurà menys efectius.
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,

