
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2017 
 
ACTA NÚM.: 9/2017 
DATA:   31 d’octubre de 2017                 
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.30 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es relacionen, 
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària. 
  
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO 
CONSELLERS 
SR. MARC BARÓ BERNADUCA 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
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 PALAU CASTELLS 
SRA. SÍLVIA ROMERO 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, 12 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 
de la sessió extraordinària urgent de 10 d’octubre de 2017. Exp. 
306/2017. 

 
Vistes les actes del Ple de la sessió extraordinària i de la sessió 
extraordinària urgent de 10 d’octubre 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 13 membres presents, dels 18 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes del Ple de la sessió extraordinària i de la sessió 
extraordinària urgent de 10 d’octubre de 2017. 
 
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
extraordinària de 12 de juny de 2017. Exp. 191/2017. I dels decrets 
de presidència i gerència que s’hi relacionen.  
 
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 12 de juny 
de 2017, que consta a l’expedient, i que s’ha tramès a tots els consellers 
amb la convocatòria de la sessió. 
 



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 13 membres presents del Ple del Consell es donen per assabentats de 
l’acta de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 12 de juny de 
2017. I dels decrets de presidència i gerència que consten relacionats en 
aquesta acta. 
 
Tercer.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 
reguladora de la taxa del servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres 
residus domiciliaris per l’exercici 2018. Exp. 335/2017 
 
Atès que és necessària l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal 
núm. 1 reguladora de la taxa  pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres residus 
domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre, 
envasos i matèria orgànica per l’exercici 2018. 
 
Per l’exercici 2018 és proposa l’augment del 6% a totes les taxes del padró 
detallades a l’article 6, excepte per la taxa 22, 23 i 24 (tractament de 
deixalles a l’abocador Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d’Aran) que es 
proposa un augment del 10%. Així mateix, es modifiquen els terminis de 
l’article 8. Aquests canvis responen a la necessitat d’ajustar-la als canvis 
normatius en l’àmbit ambiental i a l’adequació dels costos.  
 
Atès que l'ordenança va ésser aprovada pel Ple del dia 24 d'octubre de 
1989, i modificada en acords posteriors de caràcter anual. 
  
Vist el text de la darrera modificació de l'ordenança fiscal esmentada,  que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'estudi econòmic corresponent a la previsió de despeses del servei de 
recollida i tractament de residus sòlids urbans per l'any 2018. 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist l'article 14 del Text refós de la Llei d'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre; l’article 47 i 49 de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l'article 114.3 (j) del DL 
2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 8/87, municipal i de 



règim local de Catalunya; i els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
6 membres del grup comarcal del PDeCAT i dels 5 membres del grup 
comarcal d’ERC i amb els vots en contra dels 2 membres del grup comarcal 
Candidatura de Pogrés.  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1,  
reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres residus 
domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre, 
envasos i matèria orgànica, per l’exercici 2018, tal com consta a l’expedient. 
SEGON.- Exposar al públic el present acord al tauler d’edictes del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà durant trenta dies comptats des del següent al de 
la publicació del corresponent anunci al BOP, a la Seu electrònica del Consell 
Comarcal  i també en un diari de gran difusió de la província. En aquest 
termini, els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se’n produït cap, restarà definitivament aprovat l’acord adoptat. 
TERCER.- En cas de no produir-se reclamacions, es publicarà al BOP, a la 
Seu electrònica del Consell Comarcal i en un diari de gran difusió de la 
província, l’acord elevat a definitiu. 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda i la Sra. Ruché fan palés el contingut de 
l’acord. 
El Sr. Borrell manifesta que l’increment del 6% de la taxa és exagerat i 
informa que els membres del seu grup votaran en contra. Creu que si a 
l’estudi econòmic hi constessin uns centres d’interpretació totalment clars el 
grup comarcal s’abstindria en la votació. 
Considera que el raonament de comparar la taxa amb la d’altres comarques 
no es adequat i posa com exemple que al Pallars Sobirà el cost de 
transportar els residus a l’abocador de Fígols és superior que al Pallars 
Jussà, comarca on hi ha instal·lat aquest abocador. 
El Sr. Aranda respon que el cànon per tona que s’ha de pagar a la 
Generalitat ha augmentat considerablement. També fa la reflexió que des 
de l’any 2011 no s’augmentava la taxa excepte un 2% que és va aplicar al 
2015. 
La Sra. Cases recorda que la pujada del 2% de l’any 2015 tampoc va rebre 
el vot del grup del Sr. Borrell. 
El Sr. Bellera considera que els càlculs de l’estudi econòmic són correctes i 
reflexen la realitat de les despeses que ocasiona el servei. Finalitza el debat 
amb un ampli canvi d’impressions.  
 



Quart.- Aprovació de la 2a modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2017. Exp. 347/2017 
 
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una 2a. modificació 
parcial del Pressupost del Consell Comarcal, per l’exercici de 2017. 
 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
 
1. Transferències entre partides del pressupost de despeses. 
 
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, amb els vots favorables dels 6 membres del grup 
comarcal del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 2 membres del grup comarcal Candidatura de Progrés.  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la 2a 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 de la 1a modificació de les bases d’execució del 
pressupost de l’exercici 2017. Exp. 346/2017 
 
Vist l’expedient núm. 346/2017 de la primera modificació de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017, al qual són incorporats: els 
informes de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist el text de modificació de l’article 34. Despeses plurianuals, de les Bases 
esmentades, que incorpora el punt 34.3 referent a les despeses plurianuals 
per aprovar la plurianualitat de la inversió del Subministrament d’un 



equipament mitjançant un contracte en règim d’arrendament financer 
(rentin) a 5 anys amb l’opció de compra d’un camió per a la recollida i 
gestió de residus sòlids municipals, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït.  
 
Vistos els articles 162 i següents del Text Refós de la Llei d’hisendes locals 
39/88, de 28 de desembre; l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril; l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, així com altres d’aplicació. 
 
El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 6 membres del grup 
comarcal del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 2 membres del grup comarcal Candidatura de Pogrés. 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la primera modificació de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017, amb el text que consta a 
l’expedient, concretament en la incorporació de l’article 34.3 referent a les 
despeses plurianuals per aprovar la plurianualitat de la inversió del 
Subministrament d’un equipament mitjançant un contracte en règim 
d’arrendament financer (rentin) a 5 anys amb l’opció de compra d’un camió 
per a la recollida i gestió de residus sòlids municipals. 
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, 
l’expedient tramitat previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu 
electrònica d’Edictes de la Corporació. Si no es presenten al·legacions, 
l’expedient quedarà aprovat difinitivament sense necessitat de prendre cap 
altre acord. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
QUART.- Trametre’n 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. 
 
Sisè.- Aprovació dels Plecs de clàusules reguladors del procediment 
obert per al subministrament d’un equipament (camió per a la 
recollida i gestió de residus) mitjançant un contracte en règim 
d’arrendament financer (rènting) i la convocatòria del concurs. Exp. 
193/2017. 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, que informa la necessitat 
d’ampliar el parc de maquinària del servei de recollida i tractament de gestió 
de residus municipals amb un camió.  
 



Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques, reguladors del procediment obert per al 
subministrament d’un equipament mitjançant un contracte en règim 
d’arrendament financer (Renting) a 5 anys, amb opció de compra, d’un 
camió per a la recollida i gestió de residus municipals a la comarca del 
Pallars Jussà, amb un pressupost de licitació de 162.700,00 €  IVA exclòs, 
que consten a l’expedient. 
 
Aquests Ples han estat redactats de conformitat amb el Plec de clàusules 
generals aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de forma 
definitiva per Decret de Presidència de 2 de maig de 2016.  
 
Vistos els informes tècnic, de Secretaria i d’Intervenció, que consten a 
l’expedient, i que acrediten que aquests plec s’ajusten a la legislació vigent 
en matèria de contractació i de gestió econòmica-financera local i que 
existeix consignació pressupostària. 
 
Vistos els articles 9, 142, 150 i següents i la disposició addicional 2a del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els articles 273 al 280 del Text Refós 
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril i l’article 174.5 del Text refós de la Llei 
reguladora d’hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
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, amb els vots favorables dels 6 membres del grup 
comarcal del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 2 membres del grup comarcal Candidatura de Pogrés. 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques redactats per al subministrament d’un 
equipament mitjançant un contracte en règim d’arrendament financer 
(Renting) a 5 anys, amb opció de compra d’un camió per a la recollida i 
gestió de residus municipals en la comarca del Pallars Jussà, amb un 
pressupost de licitació de 162.700,00 €  IVA exclòs, per procediment obert i 
per més d’un criteri d’adjudicació.  
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un 
criteri per la contractació del subministrament de referència.  
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 20 dies, mitjançant 



anunci publicat al DOGC, al BOP i al perfil del contractant la convocatòria del 
procediment de referència. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda i la Sra. Ruché detallen el contingut de 
l’acord. 
El Sr. Ardanuy fa constar que es valoraran l’oferta econòmica i les millores 
tècniques ofertades pels licitados, que consten als corresponents plecs 
reguladors de la contractació. 
 
Setè.- Informes, precs i preguntes.  
 
Primer 
El Sr. Aranda informa que el dissabte dia 4 de novembre d’enguany a les 
11.00 hores s’inaugurarà la Fira del Codony a Tremp.  
La Sra. Ritz convida a tots els membres del Plenari. Aquesta fira s’organitza 
conjuntament entre l’ajuntament de Tremp i el Comerç Associat de Tremp 
(CAT). És l’única fira del món dedicada a aquest fruït i derivats i aposta per 
la promoció de la ciutat amb una tradició i cultura destacables. 
 
Segon 
El Sr. Ardanuy informa sobre l’entrada en funcionament del Centre 
Albajussà, a la ciutat de Tremp. Aquest centre per persones discapacitades 
fa funcions de club social i de centre de teràpia ocupacional. Actualment hi 
ha 14 usuaris amb previsió d’augment. 
S’informa als consellers que es farà una visita a mitjans del mes de 
desembre.  
 
Tercer 
El Sr. Ardanuy informa de les polítiques del Consell vers les entitats del 3r 
sector, impulsades els darrers anys, en què s’està col·laborant amb 
l’Associació Reintegra i amb l’Associació Alba. 
Actualment ja s’han aconseguit 7 llocs de treball a la comarca (6 de titulats 
universitaris) per persones que estaven en situació d’atur, amb els diferents 
programes d’inserció social i laboral que desenvolupen. 
 
Quart 
El Sr. Ardanuy informa sobre els objectius del programa d’igualtat entre 
dones i homes que es desenvolupa des dels serveis socials del Consell. Una 
de les actuacions de conscienciació d’aquesta igualtat serà la penjada del 
cartell que inviten a la reflexió a les dependències del Consell. 
Finalitza la sessió amb un ampli canvi d’impressions i deistjant el Sr. Aranda 
una bona castanyada als assistents al 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, 
 
 


