
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 1 D’AGOST DE 2017 
 
ACTA NÚM.: 5/2017 
DATA:  1 d’agost de 2017          
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 
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL (s’absenta al punt 8è) 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
SR. MARC PERÓ AGULLANA 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 



SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ 
 
Quòrum 
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament 
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple 
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En 
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que 
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la 
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els 
substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 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 les actes del Ple de la sessió extraordinària i 
extraordinària urgent de 27 de juny de 2017. Exp. 224/2017. 
 
Vistes les actes del Ple de la sessió extraordinària i de la sessió 
extraordinària urgent de 27 de juny de 2017, que consten a l’expedient i 
que s’han 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 les actes del Ple de la sessió extraordinària i de la sessió 
extraordinària urgent de 27 de juny de 2017. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell demana que en relació al punt 2n de l’acta 
del Ple de la sessió extraordinària del dia 27 de juny de 2017, s’amplïi el 
text de la seva intervenció en el sentit de afegir-hi que va fer constar que el 
conveni per l’impuls del Museu paleontològic d’Isona i Conca Dellà s’havia 
aprovat per la Junta de Govern del dia 2 de maig de 2017 i que va sol·licitar 
l’ampliació d’aquests ajuts econòmics a tots els espais expositius de la 
comarca. 



La sol·licitud de Sr. Borrell és aprovada per unanimitat. 
 
Segon.- Convalidació de Decrets de presidència. Exp. 84/2017 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 84/2017, que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número: 107/2017 aprovant el preu públic de 
l’entrada als concerts del Festival del Romànic i dels Castells de Frontera. 
113/2017 aprovant la contractació urgent de la Sra. ALLR. 127/2017 
aprovant el preu públic del dipòsit com a fiança del material del banc de 
productes de suport per a persones en situació de dependència i/o 
discapacitat o dificultat invalidant transitòria. 141/2017 aprovant la 
constitució d’un dret d’ús d’uns espais de l’edifici de la Plaça del Vall, 13 de 
Tremp. 149/2017 aprovant l’operació de crèdit en la modalitat de pòlissa 
de crèdit a curt termini per import de 200.000,00 € i una operació de 
confirming per import de 150.000,00 € amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA  
 
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
ÚNIC.- Convalidar els Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, que es descriuen a la part expositiva 
d’aquest acord i que consten a l’expedient 84/2017 i es donen íntegrament 
per reproduïts. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda resumeix el contingut de l’acord. 
El Sr. Borrell fa palés que en relació al Decret 141/2017 no va poder 
consultar els espais cedits, els termes de la cessió, etc., que no constaven a 
l’expedient de la convalidació dels decrets del Ple. 
El Sr. Ardanuy li explica que aquestes dades es poden consultar a 
l’expedient propi de la cessió.  
El Sr. Borrell també fa constar que el despatx de la 3a planta on els 
consellers poden consultar la documentació dels expedients, sempre està 
ocupat per altres assumptes i la majoria de les vegades no el poden 
utilitzar. 
El Sr. Aranda fa esment de la sobresaturació dels espais de reunions, fruït 
de la multiactivitat del Consell. 
 



Tercer.- Convalidació de Decrets de gerència. Exp. 90/2017. 
 
Vist el Decret de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consta a 
l’expedient núm. 90/2017 que es dona íntegrament per reproduït i que es 
descriu a continuació: Número 39/2017 aprovant les factures incloses en 
la relació núm. 5/2017 i el seu pagament. 
 
Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 membres del grup 
comarcal de CiU i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal Candidatura de progrés: 
 
ÚNIC.- Convalidar el Decret del Gerent del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que es descriu a la part expositiva 
d’aquest acord i que consta a l’expedient 90/2017 i es dona íntegrament per 
reproduït. 
 
INTERVENCIONS:  El Sr. Ardanuy resumeix el contingut de l’acord. 
 
Quart.- Aprovació de la 1a modificació de crèdit del Pressupost de 
l’exercici 2017. Exp. 249/2017. 
 
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una 1a. modificació 
parcial del Pressupost del Consell Comarcal,  per l’exercici de 2017. 
 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
 
1. Habilitació de partides per majors ingressos afectats a la partida de 
despeses. 
2. Transferències entre partides  
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient. 
 
Vist l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 
l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 



PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la 1a modificació de crèdits del 
Pressupost de l’exercici 2017, tal com consta a l’expedient. 
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils, 
l’expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
d’Edictes de la Corporació. Si no es presenten al·legacions, l’expedient 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’ acord. 
QUART.- Trametre, un cop finalitzat l’expedient, una còpia a la delegació 
provincial del Ministeri d’Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda i la Sra. Ruché detallen el contingut de 
l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal per la gestió de l’Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 262/2017. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració específic entre el Departament de 
Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en relació a la transferència 
anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà i el detall del 
pressupost per a l’anualitat 2017, 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.  
 



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’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració específic entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en relació a 
la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà i 
el pressupost per a l’anualitat 2017, que consten a l’expedient i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura. 
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.  
El Sr. Ardanuy fa palés que la despesa anual aproximada de l’Arxiu comarcal 
és de 60.000,00 € excloses les retribucions del director que assumeix el 
departament. I que el Consell Comarcal fa front al 50% d’aquesta despesa.  
 
Sisè.- Aprovació del conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el 
Consell Comarcal per la gestió dels sistemes de sanejament del seu 
àmbit territorial. Exp. 230/2016. 
 
Vist el text, del conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per la gestió dels sistemes de sanejament del seu 
àmbit territorial, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
 
Vistos els acords de delegació d’aquesta competència dels ajuntaments de 
Tremp, La Torre de Capdella, Isona i Conca Dellà, Castell de Mur, Sarroca 
de Bellera, Llimiana, La Pobla de Segur, Salàs de Pallars i Senterada.  
 
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’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació 
de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 17 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la gestió dels sistemes de 
sanejament del seu àmbit territorial, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. I en conseqüència acceptar la delegació de 
competències de sanejament en alta dels ajuntaments de Tremp, La Torre 
de Capdella, Isona i Conca Dellà, Castell de Mur, Sarroca de Bellera, 
Llimiana, La Pobla de Segur, Salàs de Pallars i Senterada i fer les 
publicacions corresponents. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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. 
SISÈ.- Trametre còpia del conveni signat a tots els ajuntaments que s’hi 
descriuen. 
 



INTERVENCIONS: El Sr. Aranda fa palés el contingut de l’acord i la futura 
gestió de les depuradores per part del Consell Comarcal. 
El Sr. Ardanuy informa que dins del procés de tramitació del conveni el 
Consell Comarcal va demanar un apartat per inversions (reposició i millora 
dels equipaments).  
També explica que caldrà convocar la plaça d’un tècnic (enginyer) qui 
dedicarà, almenys, part de la seva tasca a la gestió de les competències que 
assumeix el Consell Comarcal. 
El Sr. Borrell demana que es busqui una solució a nivell de comarca pels 
ajuntaments que tenen pobles amb fosses sèptiques o problemàtiques 
similars.  
El Sr. Aranda li respon que quan estiguin identificats tots aquests casos, es 
mirarà de trobar les corresponents solucions.  
  
Setè.- Aprovació de la cessió d’un dret d’ús a precari d’un bé 
patrimonial situat al C. Pau Casals, 14 de Tremp. Exp. 263/2017 
 
Constitució d’un dret d’ús per a la cessió a precari i gratuïta de part del bé 
patrimonial situat al C. Pau Casals, 14 (entresol) a favor d’ ACTUA, SCCL 
(CRAE Raiers). 
 
Vist l’escrit de data 19 de juliol de 2017, amb núm. de registre 1962 del Sr. 
Jordi Etxalar Rubió, amb DNI 40899856Z en representació d’ACTUA, SCCL, 
entitat que gestiona el Centre Residencial d’Acció Educativa de Tremp (en 
endavant CRAE Raiers) i com a Director del CRAE Raiers, qui sol·licita la 
cessió de l’ús gratuït i a precari, de part de l’immoble situat al carrer Pau 
Casals 14 (planta entresol) de la ciutat de Tremp, per ubicar-hi una oficina 
del CRAE Raiers. En el sentit de poder utilitzar, un dia a la setmana el 
despatx núm. 3 i compartir la sala comú, el passadís i els lavabos 
 
Atès que el Consell Comarcal és propietari de l’immoble esmentat, que 
constitueix la finca  4/1 de l’epígraf 121 de l’Inventari de Bens comarcal i té 
la qualificació de bé patrimonial, per la qual cosa l’ús que se li pot donar és 
la utilitat pública i es pot en conseqüència autoritzar la cessió gratuïta a 
precari. 
 
Atès que en la gestió dels béns patrimonials de les entitats locals ha de 
prevaldre la rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica i en 
aquest sentit es valora molt positivament el fet de la creació del CRAE 
Raiers. 
 
L’immoble objecte de la cessió s’ha valorat segons informe tècnic en 
268.144,25 € la qual cosa suposa un 2,66 % dels recursos ordinaris del 



Pressupost per l’exercici  2017 i del qual se’n cedeix la part que es descriu 
en el plànol que consta a l’expedient. 
 
Vistos els articles 73 i 75 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya (RPEL). 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.- Constituir un dret d’ús, d’un dia a la setmana i cedir-lo a precari i 
gratuïtament a ACTUA, SCCL sobre una part del bé patrimonial següent: 
Finca: Element 3, de l’epígraf 121 de l’Inventari de Bens comarcal, situada 
al carrer Pau Casals 14 (planta entresol) de la ciutat de Tremp. 
Límits: al front, per on s’entra amb el rebedor, l’escala de l’edifici, ascensor 
i Maria Dolors Labal, a la dreta entrant amb Pere Fité Armengol i cel-obert, a 
l’esquerra amb el carrer Pau Casals i al fons amb el carrer Sant Jordi. 
Superfície útil: 311,81 m2  
Càrregues: Lliure de càrregues, gravàmens, ocupants i llogaters. 
Dades registrals: Volum 961, llibre 65, foli 139, finca  4.414.  
Referència cadastral: 6305039CG2760N0003UA 
Qualificació: Patrimonial 
És cedeix l’ús compartit del despatx 3 de 16,32m2 i de la sala comú de 
74,78 m2, del passadís i del lavabo, d’acord amb el plànol que consta a 
l’expedient.  
SEGON.- Que l’efectivitat d’aquesta cessió comporti l’acceptació per part 
del cessionari de les següents condicions : 
Condicionaments generals: 

 Durada de 2 anys prorrogables, si cap de les dues parts no ho 
denuncia amb 2 mesos d’anticipació. En aquest cas quedarà extingit 
el dret d’ús i finalitzarà la cessió d’aquest. 

 El cessionari haurà de tenir cura bé cedit i fer-ne un ús correcte. En 
cas contrari, es farà càrrec de totes les despeses que comporti la 
reparació de danys o perjudicis ocasionats i del detriment que hagi 
experimentat el bé cedit. 

 El cessionari no té cap relació de dependència amb el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà als efectes de l’article 121 del Codi Penal. 

 Aquesta autorització solament fa referència a l’ús del local i es 
independent de qualsevol altra que per raó de l’activitat o qualsevol 
altra causa sigui necessària. L’obtenció d’aquestes autoritzacions o 
permisos és responsabilitat única i exclusivament del cessionari, el 



qual haurà de fer front directament, i a tots els efectes, a qualsevol 
responsabilitat civil, penal o administrativa que se’n pugui derivar. 

 Finalitzada la cessió el cessionari haurà de retornar el bé cedit amb 
les mateixes condicions que té en l’actualitat. 

 En les qüestions litigioses que puguin sorgir, ambdues parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

TERCER.- Que la utilització del bé cedit comporti l’acceptació implícita de 
les condicions de cessió. 
QUART.- Que a partir de la notificació d’aquest acord es faci efectiva la 
cessió i s’autoritzi al cessionari perquè, sota la seva única responsabilitat 
pugui ocupar el local i destinar-lo a les finalitats per les quals es cedeix. 
CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies 
en el BOPL, durant els quals qualsevol persona interessada pot formular les 
al·legacions que consideri convenients. 
Si no es presenten al·legacions s’entendrà aprovada definitivament la cessió 
a precari objecte d’aquest expedient, sense necessitat de prendre cap altre 
acord. 
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i anotar aquest fet a l’Inventari 
de Bens Comarcal. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda detalla el contingut de l’acord. 
El Sr. Borrell vol fer constar la precipitació en què s’ha adoptat i demana 
que es deixi l’assumpte sobre la taula. Informa que la petició de la 
cooperativa ACTUA és del dia 19 de juliol d’enguany. 
Entèn que aquest servei queda regulat pel Decret 205/2016, de 15 de 
setembre del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia 
dels serveis socials i del Registre d’Entitats i Establiments Socials. 
Concretament llegeix els articles 9 i 10 del Decret i creu que s’havia d’haver 
demanat aquests requisits. 
Els Srs. Bellera, Ardanuy i Terré li responen que la cessió d’un espai no és la 
llicència o autorització per desenvolupar una activitat.  
El Sr. Aranda li respon que es consultarà aquest tema i se li trametrà la 
resposta, però que això no implica que no es pugui aprovar la cessió de 
l’espai. 
El Sr. Borrell creu que les cessions s’han de regular per convenis i demana 
que se li doni una resposta sobre el tema exposat. Considera que l’adopció 
de l’acord és molt precipitada i que l’expedient adminsitratiu pot no estar 
complert per la qual cosa el grup comarcal Candidatura de progrés votarà 
en contra. 
El Sr. Bellera apunta que l’acord detalla acuradament totes les condicions de 
la cessió.  
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els 
presents.  
 



Vuitè.- Presentació de la candidatura al guardó de la Generalitat de 
Catalunya “Creu de Sant Jordi”. Exp. 261/2017. 
 
En aquest punt s’absenta el Sr. Dalmau 
La Creu de Sant Jordi és un guardo creat amb la finalitat de distingir 
aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat 
serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més 
generalment, en el pla cívic i cultural. 
 
És una de les màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya. 
Basada en la Creu de Sant Jordi, patró de Catalunya. 
 
Atès que el Sr. Josep Coll Martí, “Pep Coll” natural de Pessonada (Pallars 
Jussà). Destaca pel conjunt d’una valuosa obra literària que, des del conreu 
de diversos gèneres, s’ha centrat en l’àmbit dels Pirineus tot convertint en 
matèria primera literària des de les llegendes i rondalles, fins a la pròpia 
història i paisatge dels Pirineus. 
 
Aquest interès de fons es manifesta de manera primerenca en l’obra de Pep 
Coll en els seus estudis de dialectologia, en la seva tasca com a recopilador 
de rondalles i llegendes, no mancada de l’alè pedagògic indestriable de la 
seva carrera acadèmica com a professor de llengua i literatura catalana. Cal 
ressaltar el seu compromís cívic i cultural amb la llengua i la cultura 
catalanes, va introduir la docència de la llengua catalana quan aquesta 
encara no estava recollida als plans d’estudis vigents a finals dels anys 70. I 
alhora fou un actiu dinamitzador cultural amb iniciatives com la revista 
“L’escudella”. 
 
La novel·lística de Pep Coll reflecteix també de manera esplèndida el 
panorama social i les vicissitud històriques de les comarques pirinenques al 
llarg del segle XX. Ha esdevingut referent de prestigi i d’autoestima que les 
comarques pallareses en particular i pirinenques en general han fet ben seu 
en la construcció i reconstrucció de la seva identitat. 
 
Es tracta d’un autor de referència arreu de Catalunya i que té alhora 
presència internacional amb obra traduïda a l’aragonès, el castellà, l’èuscar, 
el francès, l’italià i l’occità.  
 
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.- Proposar el Sr. Josep Coll Martí “Pep Coll” com a candidat al 
guardó de la Generalitat de Catalunya “Creu de Sant Jordi”. 
SEGON.- Sol·licitar signatures de suport a la candidatura a ajuntaments, 
entitats i associacions de la comarca. 
TERCER.- Trametre la documentació per la candidatura al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
QUART.- Facultar el President per al compliment de l’acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
La Sra. Solans veu bé la proposta, però creu que s’hauria de concedir la 
Creu de Sant Jordi d’una manera altruïsta a persones que facin recerca, 
promoció, divulgació de la comarca. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre els consellers 
presents. 
 
Novè.- Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per consignar en el 
pressupost de l’anualitat 2018 la carretera C-1412 Tram Artesa de 
Segre-Isona. Exp. 29/2017. 
 
Arran dels dèficits que pateixen els accessos per carretera a les comarques 
del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà, creiem imprescindible que el 
pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’anualitat de 2018 consigni 
una partida pressupostària suficient per iniciar l’execució del projecte 
constructiu de la carretera C-1412 Artesa de Segre – Isona per millorar 
l’accessibilitat a través del pas de “Comiols”. 
 
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 16 membres presents, dels 19 
que el componen:  
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que dins de 
les partides ordinàries del pressupost per l’anualitat 2018 n’hi hagi una de 
suficient per promoure el projecte constructiu de la carretera C-1412 Artesa 
de Segre – Isona per millorar l’accessibilitat a través del pas de “Comiols”. 
SEGON.- Trametre aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.  
 
Desè.- Informes,  



 
El Sr. Aranda informa que es reparteix als consellers la revista semestral 
Panxing PIRINEUS. 
El Sr. Ardanuy fa palés que inclou un article enviat pel Consell Comarcal 
sobre les futures inversions a la comarca subvencionades pel Fons europeu 
FEDER.  
 
Onzè.- Precs i Preguntes 
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
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, 
 
 
 
 


