
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 27 DE JUNY DE 2017 
 
ACTA NÚM.: 3/2017 
DATA: 27 de juny de 2017                
SESSIÓ:  Extraordinària. 
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  
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS (s’incorpora al punt 6è) 
SR. MARC PERÓ AGULLANA 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 



Excusen la seva assistència: 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
 
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 extraordinària de 9 
de maig de 2017. Exp. 159/2017. 
 
Vista l’acta del Ple de la sessió extraordinària de 9 de maig 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 extraordinària de 9 de maig de 
2017. 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 2 de maig de 2017. Exp. 135/2017. I dels decrets de 
presidència i gerència que s’hi relacionen.  
 
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 2 de maig de 
2017, que consta a l’expedient. 



 
Vistos els decrets de presidència i de gerència relacionats en aquesta acta. 
 
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 
l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 2 de maig de 2017. I 
dels decrets de presidència i gerència que consten relacionats en aquesta 
acta. 

 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell fa referència al punt 5è de l’acta. Mostra la 
seva conformitat en l’aprovació del conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà i el Consell Comarcal per l’impuls del 
Museu paleontològic d’Isona i Conca Dellà. Opina que aquesta mesura 
s’hauria d’haver accentuat en l’exercici 2016 i que s’hauria de signar 
convenis amb tots els ajuntaments. 
El Sr. Aranda li respon que es signaran convenis de col·laboració amb els 
museus registrats al Departament de Cultura i el pressupost preveu un 
segon supòsit per als espais expositius municipals que ho sol·licitin. 
Insta als ajuntaments a que demanin aquesta col·laboració al Consell. 
La Sra. Romero fa referència al punt 17è de l’acta. Creu que l’atorgament 
de subvencions a entitats, associacions i ajuntaments ha d’estar regulat per 
unes bases de conformitat amb la Llei general de subvencions. 
Recorda que ja ha fet aquesta petició en altres sessions del Plenari. 
El Sr. Aranda li respon que s’està treballant per aprovar aquestes bases i 
regular la concessió d’aquests ajuts.  
 
Tercer.- 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: 53/2017 aprovant la contractació 
urgent de la Sra. AFV i la fitxa de retribucions. 57/2017 aprovant la 
contractació urgent del Sr. EBP i la fitxa de retribucions. 59/2017 aprovant 
la fitxa de retribucions de la Sra. MACB. 64/2017 aprovant la contractació 
urgent del Sr. JFAV i la fitxa de retribucions. 67/2017 aprovant el 
pagament del complement d’activitat a la nòmina del mes d’abril de 2017 a 
varis treballadors. 68/2017 aprovant vàries fitxes de retribucions. 
71/2017 proposant la inscripció al Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infant i joves del canvi de titularitat de la instal·lació Alberg 
de joventut anomenat “Alberg de Talarn”. 73/2017 aprovant la 
contractació urgent del Sr. FVA i la fitxa de retribucions. 88/2017 aprovant 



el preu públic  del cost del material per a la construcció de mur guarda-
contenidors. 90/2017 aprovant el pagament del complement d’activitat a 
la nòmina del mes de maig de 2017 a varis treballadors. 98/2017 
concertant l’ampliació d’una operació de tresoreria en la modalitat de pòlissa 
de crèdit a curt termini amb l’entitat “La Caixa”. 
 
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 el vot favorable 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, 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 detalla el contingut de l’acord.  
 
Quart.- 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 35/2017 nomenant el Sr. GPF director 
tècnic i coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra “Centre 
catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de la Pobla de 
Segur”. 
 
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 el vot favorable 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 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. Aranda detalla el contingut de l’acord. 



Cinquè.- Aprovació del conveni de col·laboració amb l’AMPA del 
col·legi públic Valldeflors per la gestió del servei de menjador 
escolar. Exp.227/2017.  
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i l’Associació de mares i pares de l’escola Valldeflors per a la prestació 
del servei de menjador escolar, des del curs escolar 2017-2018 al curs 
escolar 2020-2021, 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’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 entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació de mares i pares de l’Escola 
Valldeflors, per a la prestació del servei de menjador escolar, des del curs 
escolar 2017-2018 al curs escolar 2020-2021, 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 la l’Associació de mares i pares de 
l’Escola Valldeflors. 
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 resumeix el contingut de l’acord.  
La Sra. Cases indica que aquest acord fa palès que la prioritat del Consell 
Comarcal no ha estat mai el privatitzar el servei de menjador del col·legi 
públic Valldeflors, sinó fer transparència en la seva gestió i amb la voluntat 
de cedir la gestió a l’AMPA. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els 
assistents. 
 
Sisè.- Nomenament dels representants a la Comissió consultiva 
d’accés motoritzat al medi natural al Pallars Jussà. Exp. 298/98. 
 
En aquest punt s’incorpora el Sr. Palau. 
 
Vist l’acord adoptat pel Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà en la sessió del 
dia 6 d’abril de 2017, referent al nomenament dels representants a la 
Comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural al Pallars Jussà i que 
es transcriu a continuació:  
 
“Vist el Decret 111/2003, d’1 d’abril, de modificació de la composició de les 
comissions consultives d’accés motoritzat al medi natural regulades pel Decret 
166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 
 
Atès que aquest decret modifica l’article 13.1 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, 
que regula la composició de la Comissió consultiva comarcal. I estableix que en 
cada comarca es constituirà una comissió consultiva de l’accés motoritzat al medi 
natural, formada entre d’altres, pel president del Consell Comarcal o persona en qui 
delegui, que serà el president de la Comissió i per un màxim de 6 alcaldes de la 
comarca designats pel Consell Comarcal.  
 
Atès que en data 2 de febrer de 2017, amb registre d’entrada núm. 241, la 
directora general de Forest ha demanat al Consell Comarcal que designi els alcaldes 
que formaran part d’aquesta Comissió. 
 
Vist l’article 19 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 Consell d’Alcaldes acorda, per unanimitat dels 11 membres presents, dels 14 que 
el componen: 



 
PRIMER.- Proposar el Sr. Constantí Aranda Farrero, president del Consell Comarcal 
per presidir la Comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural. 
SEGON.- Proposar la designació dels alcaldes de Tremp, Castell de Mur i Sarroca de 
Bellera per formar part de la Comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural. 
TERCER.- Traslladar aquesta proposta al Ple del Consell Comarcal per al seu 
nomenament.” 
 
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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Nomenar el Sr. Constantí Aranda Farrero, president del Consell 
Comarcal per presidir la Comissió consultiva d’accés motoritzat al medi 
natural. 
SEGON.- Nomenar l’alcalde de Tremp, Sr. Joan Ubach Isanta, l’alcalde de 
Castell de Mur Sr. Josep M. Mullol Miret i l’alcalde de Sarroca de Bellera Sr. 
Josep Ramon Lloret Lohan, per formar part de la Comissió consultiva 
d’accés motoritzat al medi natural. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Forests de la 
Generalitat de Catalunya. 
QUART.-  Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
 
Setè.- Pla Comarcal d’assistència, suport i emergències en matèria 
de protecció civil. Exp. 217/2017. 
 
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig de protecció civil de Catalunya, a 
l’article 50.4 estableix que correspon als consells comarcals d'elaborar i 
aprovar els plans d'assistència i suport en matèria de protecció civil, per als 
municipis de llur àmbit. S'han d'establir per reglament el contingut i el 
procediment per a aprovar-los. Aquests plans han d'ésser homologats per la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya i han de respectar els plans 
municipals de protecció civil.  
Vist el text del document del “Pla comarcal d’assistència, suport i 
emergències en matèria de protecció civil”, redactat pel Sr. Benjamí 
Puigarnau Peró, tècnic de protecció civil del Consell Comarcal, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. Document  que estableix 
les actuacions que ha de realitzar el Consell Comarcal per tal de coordinar i 



donar suport a les actuacions que realitzin els municipis, que s’adhereixin al 
Pla esmentat, en aquestes situacions. 

Aquest Pla dóna assistència i suport, en matèria de Protecció Civil als 
municipis, davant de qualsevol emergència que pugui afectar al seu territori, 
tot complementant els preceptius plans locals d’Emergència i fixa 
especialment els accessos a totes les poblacions, nuclis habitats i serveis 
bàsics com a vies prioritàries en cas d’emergència. 

Estableix  l’ajuda i suport que des del Consell Comarcal es pot oferir abans, 
durant o després d’una inundació, un incendi, una nevada, un moviment 
sísmic o qualsevol altra emergència i indica les mesures preventives que 
han de prendre els municipis. 
Especifica el protocol d’actuació davant d’una emergència, és a dir, quina 
assistència es pot facilitar des del Consell Comarcal, i quin suport tècnic i de 
recursos existeixen i es poden posar a la disponibilitat d’un poble davant 
d’un risc. També contempla com es pot fer el retorn a la normalitat: quines 
tasques de rehabilitació són necessàries, com es poden recuperar els 
serveis bàsics i quins ajuts i subvencions es poden sol·licitar. 
 
Vistos els articles 85, 93 i 150 del Text refós Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovat pel DL 2/2003 i l’article 14 i 28 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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Pla comarcal d’assistència, suport i 
emergències en matèria de protecció civil”, redactat pel Sr. Benjamí 
Puigarnau Peró, tècnic de protecció civil del Consell Comarcal, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Trametre el Pla comarcal d’assistència, suport i emergències en 
matèria de protecció civil a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a 
la seva homologació. 
TERCER.-  Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.  
 
Vuitè.- Aprovació del BCIL de l’Església de Sant Julià de Basturs. 
Exp. 657/2016. 
 



Vist el certificat de l’acord del Ple de l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà, que 
consta a l’expedient, de sol·licitud de declaració de bé cultural d’interès local 
de l’Església de Sant Julià de Basturs. 
 
Vist l’informe del Bisbat de Lleida, que consta a l’expedient, autoritzant la 
declaració de bé cultural d’interès local l’Església de Sant Julià de Basturs. 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, emès per l’arquitecte tècnic 
Sra. Mercè Colomina, en el qual informa favorablement la declaració de bé 
cultural d’interès local de l’immoble de referència. 
 
Vist l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 
Català (DOGC 1807, d’11 d’octubre de 1993). 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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la declaració de bé cultural d’interès local de l’Església 
de Sant Julià de Basturs. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà i al 
Departament de Cultura. 
TERCER.- Publicar aquest acord al BOP a efectes d’al·legacions, si no se’n 
presenta cap, aquest acord quedarà aprovat definitivament. 
QUART.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.  
 
Novè.- Aprovació de la moció sobre la creació dels jutjats 
provincials per resoldre els procediments sobre les clàusules sòl de 
les hipoteques. Exp. 223/2017. 
 
Vist el text de la moció tramesa per l’ajuntament de Tremp sobre la creació 
dels jutjats provincials per resoldre els procediment sobre les clàusules sòl 
de les hipoteques, que consta a l’expedient i que es descriu a continuació: 
 
“MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ DELS JUTJATS PROVINCIALS PER RESOLDRE 
ELS PROCEDIMENTS SOBRE LES CLÀUSULES SOL DE LES HIPOTEQUES 
 
Conegut l’acord de la Permanent del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de 
data 25 de maig, segons el qual a partir del dia 1 de juny entrarà en funcionament 
un jutjat centralitzat per cada província, per tramitar les noves demandes que és 
puguin plantejar per resoldre les denominades clàusules sòl de les hipoteques, 
l’ajuntament de Tremp manifesta: 



 
- Que la mesura aprovada pel CGPJ i el beneplàcit del Ministeri de Justícia, va 

en la línia de centralitzar la justícia i allunyar-la dels ciutadans que no 
resideixen a les capitals de la província, amb una clara conculcació del dret a 
la tutela judicial efectiva i de proximitat. 
 

- Que considerem que aquesta mesura no és la millor manera de facilitar als 
ciutadans els seus drets de reclamació per les clàusules sol de les seves 
hipoteques, no envà la manca de proximitat del Jutjat al que s’hauran de 
dirigir pot acabar sent un efecte dissuasiu. 
 

- Que entenent que els serveis públics, com el de la Justícia, ajuden a 
vertebrar el territori i a donar-li consistència, considerem que mesures com 
aquesta poden comportar la pèrdua de serveis públics prestats des de la 
proximitat comarcal i per tant en perill el model territorial ric i divers del que 
gaudim a Catalunya. 
 

Per tot això, l’ajuntament de Tremp acorda: 
 

1. Demanar al Consejo General del Poder Judicial i al Ministeri que aturin 
aquest projecte. 
 

2. Que en el supòsit de que les necessitats del servei, provocat per un 
increment de demandes judicials per la resolució de les clàusules sol de les 
hipoteques, requereixi una millor dotació de recursos a l’administració de 
justícia, s’adopten les mesures per reforçar l’actual estructura judicial, 
basada en els jutjats i tribunals de tots i cadascun dels partits judicials de 
Catalunya. 
 

3. Traslladar aquests acords al Consell Comarcal del Pallars Jussà i a tots els 
Ajuntaments del territori per tal de que considerin la possibilitat d’aprovar 
una moció d’aquestes característiques. 
 

4. Traslladar aquests acords al Conseller de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i al President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 

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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar suport a la moció tramesa per l’ajuntament de Tremp 
sobre la creació dels jutjats provincials per resoldre els procediment sobre 
les clàusules sòl de les hipoteques, que consta a l’expedient  



SEGON.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Tremp, al Conseller de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya i al President del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda resumeix el contingut de l’acord. 
 
Desè.- Aprovació de la moció de suport al Pacte Nacional per a una 
Societat digital a Catalunya. Exp. 222/2017. 
 
Vist el text, de la moció tramesa per l’Associació Catalana de Municipis, de 
suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya, 
consensuada entre Localret, la FMC i l’ACM, que consta a l’expedient i que 
es transcriu a continuació: 
 
“Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya 
 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions 
Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat 
de vida de les persones.  
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una 
Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar 
conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, 
interoperabilitat o seguretat, que  impacten transversalment en l'accés, la prestació 
i la millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol 
risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions 
Públiques, la ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de 
la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les 
entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el 
Pacte Nacional per a una Societat Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes 
es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions 
públiques  i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics 
d’actuació: 



 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 

comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots 
els territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 
 

- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu 
de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional. 
 

- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la 
nova societat digital. 
 

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital 
humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les 
infraestructures necessàries.” 
 

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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat 
amb data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la 
Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions 
necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest 
Pacte. 
SEGON.- Reivindicar el desplegament de les infraestructures necessàries 
per garantir la connectivitat del nostre territori. 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament 
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
INTERVENCIONS:El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord.  
 



Onzè.- Aprovació de la moció en relació a la sentència del tribunal 
constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. Exp. 221/2017. 
 
Vist el text, de la moció tramesa per l’Associació Catalana de Municipis, 
relativa a la sentència del TC en referència a l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, consensuada per la FMC i l’ACM, 
que consta a l’expedient i que es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
Atès que el Tribunal Constitucional, mitjançant Sentència de data 11 de maig de 
2017, ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regulen l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), però únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Atès que l’esmentada sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a 
terme les modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment 
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència 
d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
Atès que la Sentència del TC pot  comportar que els ajuntaments hagin de procedir 
a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys 
que, entre el moment de la seva adquisició i el de la seva alienació, no han 
experimentat un increment de valor. 
 
Atès que els ens locals no han d’assumir en cap cas les conseqüències d’una 
regulació estatal incorrecta.  
 
El Grups Municipals _____ proposen al ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència,  un projecte de 
llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de 
valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en 
els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC. 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de  Pressupostos Generals 
de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el 
cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a 
la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a 
terrenys el valor dels quals no ha experimentat cap increment. 
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la 
gestió i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa 
Urbana.   



Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al 
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes 
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient 
les competències que els pertoquen. 
Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del 
Parlament de Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC.” 
 
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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar suport a la moció tramesa per l’Associació Catalana de 
Municipis, relativa a la sentència del TC en referència a l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, consensuada per la 
FMC i l’ACM.  
SEGON.- Trametre aquest acord a l’ACM i la FMC. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda fa palés el contingut de l’acord.  
 
Dotzè.- Aprovació de la moció per declarar la Diputació de Lleida, 
institució promotora de la renda garantida ciutadana. Exp. 
220/2017. 
 
Vista la moció presentada per la Diputació de Lleida per declarar-la institució 
promotora de la renda garantida ciutadana, que consta a l’expedient i que 
es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ PER DECLARAR LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, INSTITUCIÓ 
PROMOTORA DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA (RGC) 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Són moltes les veus que al llarg del temps i especialment en els darrers han 
defensat la idea d’un model social més just i equilibrat en el qual totes les persones 
puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions. 
 
Basant-nos, doncs, en aquest plantejament, hi ha múltiples opcions i propostes per 
a implementar accions per al repartiment de la riquesa dins de l’escenari social i 
polític actual. D’entre totes, una destaca de forma rellevant i que ha estat avalada 
per diferents personalitats del món acadèmic, polític, social i sindical: La Renda 
Garantida Ciutadana (RGC), és a dir, el dret a una prestació econòmica mensual i 
que té per objectiu poder garantir que tothom tingui uns ingressos econòmics per 
damunt del llindar de la pobresa. 



 
La Generalitat de Catalunya és l’administració que té la competència de la posada 
en marxa de la RGC, i ha de procurar els recursos per a la seva implementació si 
vol donar compliment a allò que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el 
seu article 24.3. Els recursos per finançar l’aplicació de la RGC poden procedir de 
diverses fonts com per exemple els pressupostos de la pròpia Generalitat, de les 
ajudes socials que serien innecessàries si s’apliqués la RGC, de l’estalvi de les 
despeses públiques innecessàries (concerts de les escoles que segreguen per sexe 
l’alumnat, per exemple), etc. A Catalunya existeix una proposta de finançament i 
viabilitat de la RGC desenvolupada per Jordi Arcarons, catedràtic d’economia de la 
Universitat de Barcelona. 
 
El 20 de desembre de 2013 -fa més de tres anys- es van presentar al Parlament de 
Catalunya 121.191 signatures de suport a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
que instava a debatre i a implementar una Renda Garantida Ciutadana. Al Ple del 
Parlament hi va arribar el 26 de març de l’any següent (2014) per la via d’urgència 
atesa la situació d’emergència social que es vivia -i es viu encara- al país en aquell 
moment, si bé no va arribar a ser debatuda la proposta.  
 
“Una Catalunya sense pobresa és urgent, possible i necessària”. D’aquesta 
afirmació se’n desprèn que la millor resposta davant la greu situació de pobresa 
severa que viu una part molt significativa de la societat catalana avui és la RGC la 
qual assegura uns mínims per a poder viure dignament tal i com assenyala l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya quan diu: “les persones o famílies que es trobin en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida de Ciutadania que 
els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment 
s’estableixin”. Dit això, ens reafirmem en el plantejament que la RGC és un primer 
pas cap a un model social més just i sostenible i cap a una forma d’entendre la 
societat des d’una perspectiva comunitària i integradora. 
 
Defensem, doncs, la RGC perquè aporta solucions reals a moltes de les realitats 
socials presents avui a casa nostra perquè: 
 
1.Permet als treballadors i treballadores de negociar unes condicions laborals 
dignes i justes. 
 
2.Permet complementar les pensions fins a la quantitat de 664€/mes i que la 
persona sense feina amb uns ingressos inferiors a aquesta quantitat pugui accedir a 
una oferta d’ocupació en condicions dignes. 
 
3.Permet facilitat l’accés als estudis als i les joves de famílies en les quals els seus 
membres percebin la RGC. 
 
4.Permet fer front de manera eficaç, integradora i complementària a les actuals 
prestacions per les situacions de pobresa. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya s’ha compromès a adoptar totes les decisions 
necessàries per tal que durant l’any 2017 es posi en marxa de forma efectiva la 
prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.   
 



El Ple de la Diputació, en votació ordinària i per unanimitat dels assistents, adopta 
els següents 
 
ACORDS 
 
1.Declarar la Diputació de Lleida entitat promotora de la Renda Garantida 
Ciutadana. 
 
2.Instar el Parlament de Catalunya a l’aprovació de la llei de RGC a partir de la 
proposta de la comissió promotora. 
 
3.Instar el Govern de la Generalitat a que inclogui les consignacions pressupostàries 
suficients en els pressupostos per a l’any 2017 perquè l’aplicació de la RGC  es faci 
d’acord amb els terminis que planteja la majoria de redactors de la ponència. 
 
4.Requerir al Govern de la Generalitat la promoció, difusió i el coneixement de la 
RGC a la societat per mitjà de campanyes de comunicació específiques. 
 
5.Promoure des de la Diputació de Lleida el concepte de la RGC entre la ciutadania i 
impulsar espais de debat, tallers i xerrades a la demarcació de Lleida. 
 
6.Donar suport a les iniciatives sobre la RGC que es desenvolupin a la demarcació 
de Lleida i facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i dels 
moviments socials en aquestes activitats. 
 
7.Comunicar aquests acords als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP per la RGC, als mitjans de 
comunicació locals i a les organitzacions sindicals.” 
 
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 18 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar suport a la moció per declarar la Diputació de Lleida, 
Institució promotora de la Renda Garantida Ciutadana (RGC). 
SEGON.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida i al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
 
Tretzè.- Informes, Precs i Preguntes 
 



INFORMES 
 

1. Congrés Star-Light a Cellers. 3r Congrés internacional LPTMM de 
contaminació lumínica. 

 
El Sr. Aranda informa de l’inici d’aquest Congrés el dia d’avui fins divendres 
dia 30 de juny d’enguany. El Congrés té com objectiu reunir als experts més 
prestigiosos del món en la mesura de  modelització i estudi de la 
contaminació lumínica. Hi participen 80 experts de 20 països. I en total es 
realitzaran 56 ponències científiques sobre la contaminació lumínica.  
 
S’han iniciat els tràmits per aconseguir la certificació “Qualitat de cel fosc” 
del territori del Montsec. Aquesta certificació obrirà la possibilitat que el 
Montsec pugui accedir al mercat de turisme astronòmic internacional. 
 
El Congrés ha estat organitzat pel Parc Astronòmic Montsec (PAM), la 
Universitat Comenius de Bratislava, l’Acadèmia de Ciències d’Eslovàquia i el 
Cegep de Sherbrooke de Quebec a Canadà; i compta amb la col·laboració 
de la Generalitat de Catalunya, els Consells Comarcals de la Noguera i el 
Pallars Jussà i la Red Española de Estudios sobre la Contaminación 
Lumínica. El Congrés internacional LPTMM de Contaminació Lumínica” té 
caràcter bianual i les anteriors edicions es van realitzar a Eslovàquia (2013) 
i Canadà (2015). 
 

2. Festival del Romànic i dels Castells de Frontera 
 
El Sr. Ardanuy informa que els concerts seran al Castell de Llordà el dia 2 de 
juliol de 2017 a l’església romànica de Covet el dia 9 de juliol de 2017 i al 
Castell de Mur el dia 16 de juliol de 2017. Hi haurà autocar gratuït als 3 
concerts del Festival des de Tremp, passant per la capital del municipi on es 
fa el concert. 
 
També s’han organitzat 2 concerts més a la Cova Negra del Montsec el dia 
15 de juliol de 2017 i a l’Ermita de la Mare de Déu de la Plana de Pessonada 
el dia 12 d’agost de 2017. 
 

3. FestíPallars. Desena edició 
 
El Sr. Ardanuy informa que se celebrarà el dia 8 de juliol de 2017 a la zona 
del Piolet de Salàs de Pallars. De les 16.30 h a 18.30 h s’han organitzat 
activitats nàutiques i ambientació musical. A partir de les 18.30 h fins a les 
24.00 h començaran els diferents concerts. Es valorarà la continuïtat del 
festival en aquest espai. S’intentarà amb aquesta activitat incentivar els 
usos de l’embassament.  



4. Programa Reempresa 
 
El Sr. Ardanuy informa que avui s’ha presentat a Tremp el programa 
Reempresa amb la participació del Consorci GlobaLleida. Aquest programa 
està pensat per a empreses els responsables de les quals estaven a punt de 
deixar el negoci per jubilació, etc. i volen cedir-lo a nous emprenedors. 
 
Aquesta jornada ha anat seguida d’una segona trobada dels nous 
emprenedors amb l’Institut Català de Finances i les diferents entitats 
bancàries del territori on s’ha parlat de les possibilitats de finançament dels 
nous negocis.  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Borrell fa palés que a la notícia de la web del Consell sobre el Premi 
Jove emprenedor no s’esmenta que l’empresa està situada al municipi de 
Salàs de Pallars.  
 
El Sr. Aranda li respon que ha estat una errada i que normalment sempre 
s’esmenta el municipi de l’empresa guanyadora, tal com es va fer al sopar 
del jove emprenedor on es va atorgar el premi. 
 
La Sra. Romero sol·licita que s’aprovi la Moció presentada per Candidatura 
de progrés de suport als Bombers voluntaris del Pont de Suert, el text de la 
qual consta a l’expedient.  
 
Aquesta sol·licitud s’aprova per unanimitat i tot seguit es fa un Ple 
extraordinari urgent. 
 
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, 
 
 
 


