ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2017
ACTA NÚM.: 6/2017
DATA: 10 d’octubre de 2017
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.45 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. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP PALAU CASTELLS (s’incorpora al punt 8è)
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 M. DALMAU GIL
SR. JOSEP DURANY GALERA

SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET
Quòrum
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 13 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 d’1
d’agost de 2017. Exp. 252/2017.
Vista l’acta del Ple de la sessió ordinària d’1 d’agost 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 14 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària d’1 d’agost de 2017.
Segon.- Convalidació i coneixement de Decrets de presidència. Exp.
90/2017.
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: 50/2017 aprovant la liquidació del
pressupost general de l’exercici 2016. 99/2017 aprovant la urgència per
realitzar les actuacions extraordinàries per a la restitució de serveis i

infraestructures després de la nevada del dia 24 i 25 de març de 2017.
111/2017 aprovant la fitxa de retribucions de la Sra. NSA. 117/2017
aprovant el pagament del complement d’activitat a la nòmina del mes de
juny de varis treballadors. 128/2017 aprovant les memòries dels projectes
d’interès a desenvolupar durant l’exercici 2017 en el marc del contracte
programa i sol·licitud de finançament al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies. 130/2017 aprovant la contractació urgent de les Sres.
AFV, JMP i JAA i les fitxes de retribucions. 134/2017 nomenant el Sr.
Cardona tresorer accidental des del 24 de juliol fins el 16 d’agost de 2017.
140/2017 aprovant la contractació urgent del Sr. FFP i la fitxa de
retribucions. 146/2017 aprovant el pagament del complement d’activitat a
la nòmina del mes de juliol de varis treballadors. 151/2017 donant per
finalitzada la cessió d’us d’una part del bé patrimonial situat al C. Pau
Casals, 14 de Tremp. 156/2017 aprovant el preu públic del servei de
menjador escolar del centre INS La Pobla de Segur. 158/2017 aprovant
per l’any 2017 un increment de l’1% de les retribucions del personal del
Consell Comarcal i les fitxes de retribucions. 164/2017 aprovant la
contractació urgent de la Sra. JAA i la fitxa de retribucions. 169/2017
aprovant el pagament del complement d’activitat a la nòmina del mes
d’agost de varis treballadors. 170/2017 aprovant la contractació urgent del
Sr. FFP i la fitxa de retribucions. 173/2017 aprovant la contractació urgent
de la Sra. MGN i la fitxa de retribucions. 179/2017 acordant la cooperació
i col·laboració amb l’ajuntament de Tremp per sol·licitar la subvenció del
Projecte “Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà 2017” 180/2017
aprovant el Pla d’execució anual “Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà
2017” i sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació 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, amb els vots favorables dels 6 membres del grup
comarcal PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 3 membres de la Candidatura de Progrés:
PRIMER.- Prendre coneixement del decret de presidència núm. 50/2017.
SEGON.- 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.
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 15/2017 aprovant les factures incloses en
la relació núm. 1/2017 i el seu pagament. 22/2017 aprovant les factures
incloses en la relació núm. 2/2017 i el seu pagament. 52/2017 aprovant
les factures incloses en la relació núm. 6/2017 i el seu pagament. 58/2017
aprovant les factures incloses en la relació núm. 7/2017 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 6 membres del grup
comarcal PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 3 membres de la Candidatura de Progrés:
ÚNIC.- Convalidar els Decrets 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 donen íntegrament
per reproduïts.
Qaurt.- Aprovació del Reglament del Banc de productes de suport
del Pallars Jussà. Exp. 230/2017.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 31.2,
concedeix als Consells Comarcals les competències dels serveis socials
bàsics, en municipis inferiors a 20.000 habitants.
Així mateix, l’article 20 reconeix com a prestacions del sistema públic de
serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes,
els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a les
persones i que es destinen a complir les finalitat que estableix l’article 3 i
que són les d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant
totes les etapes de la vida, mitjançant la cobertura de llurs necessitats
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia
social i del benestar de les persones.
En aquest sentit, el Consell Comarcal vol posar en funcionament un nou
servei que es regularà pel Reglament del Banc de productes de suport del
Pallars Jussà.
Vist el text, del Reglament del Banc de productes de suport del Pallars
Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, que
regula el servei d’àmbit comarcal que proporciona productes a les persones

amb discapacitat i/o dependència en modalitat de préstec amb l’objectiu de
millorar la seva autonomia personal o bé facilitar la tasca del seu cuidador/a
i/o familiars.
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient.
Vistos els articles 4 (1a), 22 d) i 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local. Els articles 8 (1a), 52 (2d) i 178 del Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Els articles 63 a 66 i 159 i
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de la Generalitat de
Catalunya i l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
El Ple del consell acorda, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar inicialment el text del Reglament regulador del servei del
Banc de productes de suport del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es
dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Exposar al públic en el BOPL i DOGC el present acord, per un
termini de 30 dies per tal que es puguin presentar al·legacions i/o
reclamacions. Si no se’n presenta cap, la modificació quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de prendre un nou acord.
TERCER.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
Cinquè.- Aprovació definitiva del compte general de l’exercici 2016
del Consell Comarcal i del Consorci Leader Pirineu Occidental. Exp.
203/2017.
A) Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consell Comarcal del Pallars
Jussà de l’exercici de 2016, tramitat i examinat acuradament.
Atès que en data 1 de juny de 2017 la Comissió Especial de Comptes va
informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal del Pallars
Jussà de l’exercici de 2016 i considerà que han quedat degudament
justificats els manaments de pagament i d’ingrés, les alteracions
patrimonials i els comptes presentats. Aquest acord s’ha exposat al públic
en el BOP de Lleida núm. 111 del dia 9 de juny de 2017.
De conformitat amb l’article 209 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els
informes del secretari i de l’interventor. 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 del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal Candidatura de progrés:
PRIMER.- Aprovar definitivament els Comptes Generals del Pressupost de
l’exercici de 2016 del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb la redacció i
documentació que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè
realitzi els tràmits que calguin per donar compliment al present acord, i
especialment per posar l’expedient i la documentació complementària a
disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i del Tribunal de
Comptes.
B) Vist l’expedient dels Comptes Generals del Consorci Leader Pirineu
Occidental de l’exercici 2016. Adscrit al Consell Comarcal del Pallars Jussà
de conformitat amb la Disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Atès que en data 1 de juny de 2017 la Comissió Especial de Comptes del
Consell Comarcal Pallars Jussà va informar favorablement el Compte i
considerà que han quedat degudament justificats els manaments de
pagament i d’ingrés, les alteracions patrimonials i els comptes presentats.
Aquest acord s’ha exposat al públic en el BOP de Lleida núm. 111 del dia 9
de juny de 2017.
De conformitat amb l’article 209 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els
informes del secretari i de l’interventor. 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 del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb
l’abstenció dels 3 membres del grup comarcal Candidatura de progrés:
PRIMER.- Aprovar definitivament els Comptes Generals del Pressupost de
l’exercici de 2016 del Consorci Leader Pirineu Occidental amb la redacció i
documentació que consta a l’expedient, condicionat a la finalització del
termini legal d’exposició pública.
SEGON.- Facultar el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà perquè
realitzi els tràmits que calguin per donar compliment al present acord, i
especialment per posar l’expedient i la documentació complementària a

disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i del Tribunal de
Comptes.
Sisè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 2n
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.
Setè.- Informe del període mig de pagament del 2n 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 2n trimestre de 2017, s’informa al Ple del resultat següent:
2n trimestre de 2017
P.M. Pagament
49,05581284

R.O. Pagades
70,21674347

R.O. pendents
31,53410149

Total
pagaments
777735,69

Total pendents
939269,63

Vuitè.- Aprovació del conveni entre l’Agència Tributària de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 307/2017.
S’incorpora el Sr. Palau
Vist el text, del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dona íntegrament
per reproduït, per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns
de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i
altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.
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.
Vistos els informes jurídics de l’Assessoria jurídica i la Intervenció General
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de la Direcció
General de Serveis Consultius i Coordinació jurídica del Gabinet Jurídic de la
Generalitat de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis, que
consten a l’expedient.

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 15 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre l’Agència Tributària de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i
es dona íntegrament per reproduït, per a la homogeneïtzació dels processos
i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic
de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda.
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.
Novè.- Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs del Consell
Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 310/2017.
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han
d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya
(XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració
Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de

conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués ser adoptat
pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels
alts càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de
bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de
conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns
compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes
d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents
de Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament
ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local, així com per complir amb el mandat
contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. El Consell Comarcal l’ha adaptat com a
propi, amb el text que consta a l’expedient i es dona íntegrament per
reproduït.
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 15 membre presents, dels 19
que el componen:
Primer.- Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, amb el text que consta a l’expedient i es dona íntegrament
per reproduït.
Segon.- Fer públic aquest Acord i el Codi de conducta en el Portal de la
transparència del Consell Comarcal del Pallars Jussà i comunicar-ne
l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.
Desè.- Aprovació de la moció de denúncia dels reiterats talls i
microtalls del subministrament elèctric. Exp. 311/2017.
Vist el text, de la moció tramesa pel Consell Comarcal de l’Urgell, relativa al
reiterats talls i microtalls del subministrament elèctric, que consta a
l’expedient i que es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DE DENÚNCIA DELS REITERATS TALLS I MICROTALLS DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
La matinada del dissabte 25 de març les comarques del Pirineu, el Solsonès i part
de les comarques de la Plana de Lleida, van patir una nevada primaveral, a
conseqüència de la qual hi va haver afectacions a les xarxes de subministrament

elèctric, cosa que va fer que bona part de la ciutadania i les empreses d’aquest
territori es quedessin sense aquest servei bàsic.
Alguns dels nuclis afectats per aquestes incidències han estat Agramunt,
Rocallaura, els Omells de Na Gaia, Rocafort de Vallbona, Vallbona de les Monges,
Llorenç, Belianes, Bellpuig, Nalec, Maldà i Ciutadilla a l’Urgell; l’Ametlla de Segarra,
la Guàrdia Lada, Guissona, Biosca, Palou, Florejacs i Sanaüja a la Segarra; Sant
Esteve de la Sarga, Castellnou de Montsec, Bastús, Orcau, Castell de Mur, Gavet de
la Conca i Tremp, al Pallars Jussà; el Soleràs, l'Espluga Calba, la Granadella, a les
Garrigues; Peramola i Coll de Nargó a l’Alt Urgell; la Sentiu de Sió, Artesa de Segre,
Ponts i Vilanova de l’Aguda, a la Noguera; Pinell de Solsonès; Alcarràs, al Segrià.
Aquest fet, desgraciadament es repeteix periòdicament al nostre país, i en especial
a les comarques rurals i de l’interior. Un fet que és contraproduent per a la
consolidació de l’estat del benestar i fer real l’equilibri territorial arreu del país, ja
que disposar de serveis i infraestructures en bon estat i plenament garantits i
coberts arreu és bàsic.
Paral·lelament a aquest fet puntual, els municipis de les mateixes comarques,
pateixen molt sovint interrupcions del subministrament elèctric, més coneguts com
a microtalls, com a conseqüència de les baixades de tensió constants que pateix al
territori, degudes a una manca clara d’inversions en el manteniment i l’adequació
de la xarxa elèctrica. Això comporta perjudicis als usuaris i sobretot als aparells
elèctrics més sensibles i que afecten molt directament al desenvolupament i la
competitivitat de la nostra economia productiva.
És coneguda la manca d’inversions de les grans companyies elèctriques a la xarxa
catalana, que respon a una determinada estratègia de les empreses de l’oligopoli
elèctric basada en la retallada i la manca d’inversions en la renovació i
manteniment de la xarxa, i la política interessada d’aquestes entitats de
subcontractar els serveis, abaratint despeses a costa de reduir les plantilles,
precaritzant les condicions laborals, fets que repercuteixen negativament al servei
ofert, malgrat els grans beneficis que anualment reporten.
Des del Consell Comarcal s’ha plantejat el problema a l’empresa Endesa i s’ha
demanat una solució. Altrament s’han dut a terme gestions i diverses reunions amb
el Departament d’Empresa i Coneixement i la Diputació de Lleida, amb la
participació del conseller del Departament d’Empresa i Coneixement, del president
de la Diputació de Lleida, dels presidents dels consells comarcals de les comarques
afectades i els portaveus de tots els grups polítics representats a la Diputació per
exposar el problema i buscar una solució.
És per tot això, que creiem necessari denunciar el problema i vetllar per tal de que
es duguin a terme les mesures correctives adients per a evitar la repetició d’aquests
incidents d’acord amb una política de millora continua, corregint protocols,
destinant les inversions necessàries, seguint els procediments de manteniment
requerits, millorant la coordinació, implantant una sistemàtica d’informació als
usuaris i de transparència en la informació relativa a aquests serveis, millorant les
estratègies de previsió i prevenció, i destinant els recursos humans i materials

necessaris per a que les empreses responsables garanteixin un bon servei de
subministrament elèctric a tots els usuaris arreu del territori.
Com a portaveus del món local volem expressar la nostra queixa per les dificultats
que hem patit durant les fases més crítiques de la crisi, provocades per una manca
de comunicació i d’informació i la manca d’una resposta ràpida i eficaç, per part de
l’empresa Endesa, que han comportat un greu perjudici a la ciutadania i al teixit
econòmic i empresarial dels nostres municipis. D’altra banda, creiem que no és
acceptable que en situacions com les viscudes, les companyies elèctriques actuïn
amb tanta opacitat, i ofereixin als alcaldes i alcaldesses una informació tan poc
precisa.
Per tot això, el grup de CIU del Consell Comarcal de l’Urgell proposa al Ple Comarcal
els següents:
ACORDS
1. Instar als municipis i institucions de la demarcació de Lleida, a cercar la unitat
política, institucional, social i territorial per a exigir un subministrament elèctric
de qualitat i resoldre els problemes derivats de la precarietat de la xarxa
elèctrica, reclamant les actuacions necessàries i exigint celeritat i informació i
transparència en les actuacions a la xarxa elèctrica.
2. Demanar a la Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya un
informe detallat dels incidents ocorreguts aquest cap de setmana.
3. Demanar una auditoria de les línies de transport i distribució que avaluï i
diagnostiqui l’estat de la xarxa.
4. Demanar que Red Eléctrica de España i Endesa SA facilitin el pla d’inversions
dels propers anys.
5. Demanar que ambdues empreses facilitin als representants de les
administracions locals un telèfon operatiu 24 hores.
6. Demanar a ambdues empreses els plànols de les línies de transport i distribució
d’energia, subestacions, transformadors i altres instal·lacions necessàries per la
distribució d’energia, per comarques.
7. Demanar al Departament d’Empresa i Coneixement que es doti del personal
necessari per incrementar les inspeccions i controls a la xarxa de distribució
d’energia.
8. Instar al Departament d’Empresa i Coneixement, a la Diputació de Lleida i al
Ministerio de Indústria, Energia y Turismo a intercedir amb caràcter d’urgència
per tal de trobar una solució definitiva i que s’obri un expedient informatiu als
operadors.”

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 15 membres presents, dels 19
que el componen:

PRIMER.- Donar suport a la moció tramesa pel Consell Comarcal de
l’Urgell, relativa als reiterats talls i microtalls del subministrament elèctric.
SEGON.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de l’Urgell i a
l’empresa ENDESA, SA.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
Onzè.- Acceptació de la renúncia del conseller comarcal sr. Marc
Peró Agullana. Exp. 140/2015.
Vist l’escrit del Sr. Marc Peró Agullana amb núm. de registre d’entrada 2380
del dia 20 de setembre de 2017, en el qual manifesta la seva renúncia com
a conseller comarcal del grup comarcal de CiU, actual PDeCAT.
Vist l’article 182.2 de la Llei Orgànica del règim electoral general. L’article 14
del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de règim local
concordant.
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 15 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de conseller
comarcal del Sr. Marc Peró Agullana.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, per què
procedeixi al nomenament del conseller comarcal que correspongui.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda agraeix en nom de l’equip de govern la
tasca desenvolupada pel Sr. Peró i li sol·licita que continui col·laborant amb
el Consell Comarcal.
El Sr. Peró fa palés que ha estat un plaer aquesta col·laboració i que
continuarà donant el suport necessari.
El Sr. Bellera manifesta que accepta aquests renúncia però no hi està
d’acord. Considera que més que pel partit polític s’ha de mirar pels
interessos del territori i no es poden trencar dinàmiques sobre projectes
iniciats.
El Sr. Aranda accepta l’argument del Sr. Bellera, no obstant afegeix que
s’ha de complir amb el compromís inicial del partit que establia el
repartiment del càrrec de conseller entre dues persones, 2 anys el Sr. Peró i
2 anys el Sr. Ivan Castells Montellà, regidor de Sant Esteve de la Sarga.
Dotzè.- Informes. Exp. 308/2017
Primer

El Sr. Aranda informa que seguidament es projectaran un seguit de vídeos
de promoció de la comarca que ha elaborat el Consell Comarcal.
Seguidament es projecten 3 vídeos: un sobre productes gastronòmics, un
altre de l’Epicentre, d’equipaments visitables a la comarca i el darrer de la
Vall Fosca, aquest és el segon d’un seguit de vídeos publicitaris de petita
durada on en un futur s’inclouran les botigues de Salàs de Pallars entre
d’altres.
Segon
El Sr. Aranda anuncia que el gerent explicarà amb suport digital les
actuacions executades en el programa Treball i Formació 2016.
Tercer
El Sr. Aranda denuncia la violència i repressió efectuada per part de la
policia el dia 1 d’octubre de 2017.
La Sra. Romero manifesta que el grup comarcal Candidatura de Progrés es
suma a la condemna d’aquests fets i demana que es dirimeixi la
responsabilitat dels càrrecs que van ordenar aquestes accions
Tretzè.- Precs i preguntes. Exp. 309/2017
La Sra. Ritz demana que s’aprovi una declaración institucional de condemna
a la repressió i violencia efectuada per la policía el dia 1 d’octubre de 2017.
Proposta que es acceptada per unanimitat per tots els consellers i que
s’acordarà en un Ple extraordinari urgent al finalitzar la sessió d’aquest Ple.
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,

