ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 9 DE MAIG DE 2017
ACTA NÚM.: 2/2017
DATA: 9 de maig de 2017
SESSIÓ: Extraordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.30 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen,
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO
CONSELLERS
SR. MARC BARÓ BERNADUCA
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JOSEP DURANY GALERA
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET
SR. MARC PERÓ AGULLANA
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 PALAU CASTELLS
SRA. ANNA RITZ ESCUR
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 7 de
febrer de 2017. Exp. 38/2017
Vista l’acta del Ple de la sessió ordinària de 7 de febrer de 2017, 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 7 de febrer de
2017.
INTERVENCIONS: La Sra. Romero sol·licita que en la seva intervenció al
punt 10è de l’acta del Ple de 7/02/2017 es canviï la paraula Renda per
càpita per Renda agrària a la que ella es va referir.
S’accepta la rectificació d’aquest error material.
Segon.- Coneixement de actes de la Junta de Govern de les sessions
ordinària de 27-12-2016, Exp. 653/2016. Extraordinària de 20-02-

2017 i extraordinària urgent de 20-02-2017, Exp. 80/2017. I dels
decrets de presidència i gerència que s’hi relacionen.
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 27 de
desembre de 2016 i de les sessions extraordinària i extraordinària urgent de
20 de febrer de 2017, que consten a l’expedient.
Vistos els decrets de presidència i de gerència relacionats en aquestes
actes.
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 ordinària de 27 de desembre de
2016 i de les sessions extraordinària i extraordinària urgent de 20 de febrer
de 2017. I dels decrets de presidència i gerència que consten relacionats en
aquestes actes.
Tercer.- Convalidació de Decrets de presidència.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numero
31/2016, 93/2016, 139/2016, 170/2016, 207/2016, 5/2017 i
6/2017 que consten a l’expedient 4/2016 i 84/2017 i es donen íntegrament
per reproduïts.
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació
de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de progrés:
ÚNIC.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 31/2016 aprovant la
liquidació del pressupost general de l’exercici 2015. 93/2016 aprovant el
llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos al concurs de mèrits d’una
plaça de xofer. 139/2016 concertant una operació de crèdit en la modalitat
de pòlissa de crèdit a curt termini amb Bankinter, SA. 170/2016
autoritzant la compatibilitat de treball del Sr. OBL. 207/2016 autoritzant la
comptabilitat de treball de la Sra. MBC. 5/2017 aprovant les al·legacions al
decret de Presidència núm. 245 de la Diputació de Lleida. 6/2017 aprovant

les fitxes de retribucions del personal laboral i funcionari del Consell
Comarcal per l’anualitat 2017.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
La Sra. Romero comunica que el grup comarcal Candidatura de progrés
s’abstindrà en la votació seguin la seva línia d’actuació. També fa palés que
quan van estudiar els assumptes que s’estan debaten en aquest Ple els
decrets d’aquest punt faltaven a l’expedient administratiu.
Quart.- Convalidació de Decrets de gerència.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numero
100/2016, 3/2017 i 11/2017 que consten a l’expedient 5/2016 i
90/2017 i es donen íntegrament per reproduïts.
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació
de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 7 membres del grup
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció
dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de progrés:
ÚNIC.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 100/2016 aprovant les
factures de la relació núm. 13/2016 i el seu pagament. 3/2017 aprovant el
complement d’activitat del mes de gener de 2017. 11/2017 aprovant el
complement d’activitat del mes de febrer de 2017.
INTERVENCIONS: El Sr. Ardanuy resumeix el contingut de l’acord.
La Sra. Romeo fa palés que el grup comarcal Candidatura de progrés
s’abstindrà en la votació. Així mateix fa constar que a l’igual que al punt 3r
el decrets de gerència no constaven a l’expedient administratiu.
Cinquè.- Aprovació del procediment obert de contractació del Servei
de menjador escolar de l’IES de la Pobla de Segur. Exp. 152/2017.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de
menjador, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2016.
Vist l’informe tècnic de data 2 de maig de 2017, que consta a l’expedient,
on es justifica la necessitat de la contractació del servei públic de menjador
escolar de l’Institut de la Pobla de Segur.

Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei públic de
menjador escolar pels alumnes de l’Institut de la Pobla de Segur, pel
procediment obert per més d’un criteri d’adjudicació i de conformitat amb el
Plec de clàusules generals aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà i de forma definitiva per Decret de Presidència de 2 de maig de 2016.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient, i
que acrediten que aquests plecs s’ajusten a la legislació vigent en matèria
de contractació i de gestió econòmica-financera local i que existeix
consignació pressupostària.
Vistos els articles 10, 142, 150 i següents i la disposició addicional 2a del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els articles 273 al 280 del Text Refós
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. 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 aplicable.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del Servei públic de
menjador escolar, pels alumnes de l’Institut de la Pobla de Segur amb un
pressupost de licitació de 27.211,48 € més l’IVA vigent al 10% per import
de 2.721,15 € pel procediment obert per més d’un criteri d’adjudicació, per
al curs escolar 2017-2018.
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un
criteri d’adjudicació, per la contractació del servei de referència.
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 26 naturals,
mitjançant anunci publicat al DOGC, al BOPL i al perfil del contractant, la
convocatòria del procediment de referència.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
La Sra. Romero comunica que el grup comarcal Candidatura de progrés
votarà a favor. Si bé quan van demanar l’expedient administratiu d’aquesta
contractació per estudiar-lo hi van trobar a faltar la documentació.

Sisè.- Aprovació de la pròrroga del conveni amb l’ajuntament de la
Torre de Capdella pel Servei de menjador escolar de l’Escola Vall
Fosca. Exp. 21/2016.
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella, per la gestió del servei de
menjador escolar del centre escola La Vall Fosca de la Plana de Mont-rós,
que consta a l’expedient, aprovat per la Junta de Govern en la sessió
ordinària d’1 de març de 2016.
Atès que la clàusula 7a del conveni estableix que la vigència d’aquest serà
des de la signatura fins a la finalització del curs 2016-2017, amb possibilitat
de pròrroga.
Vist l’informe tècnic de data 25 d’abril de 2017, que consta a l’expedient,
amb la proposta favorable a la pròrroga que estableix el conveni.
Vista l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella, per la
gestió del servei de menjador escolar del centre escola La Vall Fosca de la
Plana de Mont-rós, que consta a l’expedient, per al curs escolar 2017-2018.
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 col·laboració.

Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient.
Vist l’article 144e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. L’article 14 del Text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4
de novembre, i resta de legislació de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 17
membres presents, dels 19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella,
per la gestió del servei de menjador escolar del centre escola La Vall Fosca
de la Plana de Mont-rós, que consta a l’expedient, per al curs escolar 20172018.
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de La Torre de Capdella.
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.
Setè.- Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència
Catalana de Consum. Exp. 155/2017.
Vist el text, del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà per a la realització d’actuacions en matèria de consum, 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 col·laboració.
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient.
Vist l’article 144e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. L’article 14 del Text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4
de novembre, i resta de legislació de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 17
membres presents, dels 19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència
Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal
del Pallars Jussà per a la realització d’actuacions en matèria de consum, 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’Agència Catalana del Consum.
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.
Vuitè.- Aprovació de l’addenda del conveni amb l’ajuntament de
Tremp i l’Associació ALBA. Exp. 575/2016.
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà, l’Associació ALBA i l’ajuntament de Tremp, per la creació i
funcionament d’un centre ocupacional i un club social per atendre a
persones amb especials dificultats, discapacitat, problemes de salut mental
o exclusió de risc a la comarca. Aprovat pel Ple del Consell Comarcal en la
sessió extraordinària de 27 de desembre de 2016.
Vista la primera addenda de pròrroga de conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal, l’Associació ALBA i l’ajuntament de Tremp, que consta a
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduïda.

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 col·laboració.
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient.
Vist l’article 144e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. L’article 14 del Text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4
de novembre, i resta de legislació de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 17
membres presents, dels 19 que el componen:
PRIMER.- Aprovar el text, de la primera addenda de pròrroga del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal, l’Associació ALBA i l’ajuntament
de Tremp, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduïda.
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Associació ALBA i a l’ajuntament 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.

Novè.- Adjudicació del procediment obert de contractació de l’obra
“Centre catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de
La Pobla de Segur”. Exp. 595/2016.
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 7 de febrer de 2017
d’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques
per la contractació de l’obra “Centre catalitzador de l’oferta de mobilitat
turística sostenible de la Pobla de Segur” i la convocatòria del procediment
obert amb un pressupost de licitació de 277.686,70 € més l’IVA al 21% de
58.314,21 €.
Vistos els anuncis de licitació publicats en el DOGC núm. 7309 de
15/02/2017, en el BOPL núm. 31 de 14/02/2017 i al perfil del contractant el
dia 15/02/2017. El dia 23 de març de 2017, va finalitzar el termini per a la
presentació dels licitadors al procediment obert.
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 3,
10 i 18 d’abril de 2017 i 2 de maig de 2017 i els informes tècnics, que
consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Cervós, SA, per import de
277.686,70 € més l’IVA al 21% de 58.314,21 €, i amb unes millores per
import de 63.215,00 € més l’IVA vigent al 21% per import de 13.275,15 €.
Vist l’article 150 i següents del Text refós de la Llei de contractes del Sector
Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
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’adjudicació del procediment obert per la contractació
de l’obra “Centre catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de
la Pobla de Segur” a l’empresa Cervós, SA, per import de 277.686,70 € més
l’IVA al 21% de 58.314,21 €.
SEGON.- Acceptar les millores proposades per l’empresa per import de
63.215,00 € més l’IVA vigent al 21% per import de 13.275,15 €, d’acord
amb la seva proposta presentada.
TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del
contractant i al BOPL i condicionar la formalització del contracte a la

presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.29 del Plec de
clàusules administratives.
QUART.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i
d’acord amb el següent detall:
2a. Construccions Enric Mitjana Dalmau
3a. M i J Gruas, SA
4a. CODECO Obres, SL
5a. Construccions Pirineu 2001, SL
6a. Construccions Espot Cardós, SL
7a. Miquel Rius, SA
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part
en la licitació, amb el règim de recursos corresponent.
SISÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.
Desè.- Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva de
l’exercici 2016 de la taxa de RSU. Exp. 135/2016.
Vist el resum de càrrecs, ingressos, baixes i valors pendents de cobrament,
pertanyents a la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici de
2016, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, feta pel servei de gestió i
recaptació per valor d’ingressos directes de l’any 2016.
Atès que el Consell Comarcal té delegada la recaptació executiva a la
Diputació de Lleida per acord del Ple de 29 de març de 1996, on es va
aprovar el conveni corresponent.
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 la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici
de 2016 del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
SEGON.- Trametre aquest acord i una còpia de la liquidació al servei de
recaptació executiva de la Diputació de Lleida.
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
La Sra. Romero i el Sr. Borrell expressen la seva queixa en el sentit que el
Ple d’havia de convocar amb una setmana d’antelació per poder estudiar
detalladament tots els acords.

El Sr. Aranda respon que els acords són majoritàriament de tràmit:
convenis ja aprovats que es prorroguen, etc.
Onzè.- Aprovació de l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
Exp. 156/2017
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir. El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una
comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume
Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc
Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar
el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El
manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva
població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels
catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent
amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret
a decidir.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya
acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o
per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest
MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada
d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca
de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les
dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que
estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la
celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que
permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de
Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als
problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què
disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat
majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participarhi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en
igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a
Catalunya.
Aquest Consell Comarcal ja va manifestar, per acord del seu plenari de data
5 d’agost de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als
objectius que perseguia el mateix.

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la
voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble
de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu
compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el
manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
El Ple del Consell Comarcal acorda, amb els vots favorables dels Srs/es.
Aranda, Baró, Bellera, Borrell, Cardona, Cases, Castelló, Dalmau, Durany,
Jordana, Mullol, Peró, Romero, Somans, Terré i Valls i amb l’abstenció del
Sr. Isanta:
PRIMER.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
SEGON.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
TERCER.- Promoure a la comarca que entitats, associacions i agents
econòmics es sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu
Manifest.
QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda resumeix el contingut de l’acord.
Dotzè.- Informes d’objecció de l’exercici 2016.
De conformitat amb l’article 218.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
en relació als informes sobre resolucions contràries a les objeccions
informades, s’informa al Ple del Consell Comarcal de l’informe d’objecció de
l’exercici 2016 efectuat per la intervenció i que consta a l’expedient.
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Tretzè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 1r
trimestre de 2017. Exp. 151/2017
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.
Catorzè.- Informe del període mig de pagament del 1r trimestre de
2017. Exp. 150/2017
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 1r trimestre de 2017, s’informa al Ple del resultat següent:
1r trimestre de 2017
P.M. Pagament
53,07725525

R.O. Pagades
63,79676437

R.O. pendents
41,45004654

Total
pagaments
834.435,08

Total pendents
769.293,11

INTERVENCIONS: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.
Quinzè.- Informes, Precs i Preguntes. Exp. 158/2017
PRECS
El Sr. Dalmau expressa la seva queixa en el sentit que no s’ha complert el
règim de sessions acordat en el Ple del cartipàs del dia 21 de juliol de 2015,
amb caràcter ordinari cada dos mesos, el primer dilluns o dimarts hàbil de
cada mes parell.
El Sr. Borrell torna a demanar que els Plens es convoquin amb una antelació
suficient per poder estudiar els assumptes de l’ordre del dia, com es fa
habitualment, i concreta que en aquest no ha tingut temps per fer-ho.
El Sr. Aranda li respon que no s’ha pogut convocar aquest Ple abans perquè
s’havia de contractar l’obra del Centre Catalitzador i la Mesa de contractació
de la qual el Sr. Borrell en formava part, es va reunir per darrera vegada el
dia 2 de maig. També fa palés que la resta dels assumptes eren molt de
tràmit, que periòdicament s’han convocat els plens ordinaris o
extraordinaris.
La Sra. Romero opina que s’enten perfectament el que el grup comarcal
Candidatura de progrés demana.
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,

