
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2017 
 
ACTA NÚM.: 11/2017 
DATA: 27 de desembre de 2017              
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.15 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. IVAN CASTELLS MONTELLÀ 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
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: 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
Excusen la seva assistència: 



SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
 
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, 15 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 
urgent de 24 d’octubre de 2017. Exp. 355/2017 i de la sessió 
extraordinària de 31 d’octubre de 2017. Exp. 340/2017. 
 
Vistes les actes del Ple de la sessió extraordinària urgent de 24 d’octubre de 
2017 i de la sessió extraordinària de 31 d’octubre 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 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes del Ple de la sessió extraordinària urgent de 24 
d’octubre de 2017 i de la sessió extraordinària de 31 d’octubre de 2017, que 
consten a l’expedient. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell demana que en el text de la seva 
intervenció, punt 3r de l’acta del dia 31 d’octubre de 2017 es corregeixi 
l’error de picatge i es canviï “centre d’interpretació” per “centre de cost”. 
Aquesta sol·licitud és acceptada per unanimitat.  



Segon.- 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: 211/2017 autoritzant la 
compatibilitat de treball a la Sra. MRA. 212/2017 aprovant els preus 
públics del Servei de menjador escolar dels centres escolars de la comarca 
per al curs 2017-2018 i següents. 213/2017 concedit a la Sra. MCS la 
jubilació parcial i aprovant la contractació de la Sra. IRC i la fitxa de 
retribucions. 214/2017 aprovant l’addenda al contracte programa 2016-
2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Dep. de 
Treball Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal per l’any 2017. 
215/2017 aprovant el complement d’activitat de varis treballadors a la 
nòmina del mes d’octubre de 2017. 216/2017 aprovant el complement 
d’activitat de la Sra. MTB a la nòmina del mes d’octubre de 2017. 
228/2017 aprovant inicialment la 2a modificació de les bases reguladores 
del “Premi Jove Emprenedor-a 2015 i següents”. 230/2017 aprovant el 
text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Associació 
Reintegra. 239/2017 aprovant el pagament del complement d’activitat de 
varis treballadors a la nòmina del mes de novembre de 2017. 244/2017 
aprovant la contractació urgent de varis treballadors en contracte de treball 
en pràctiques i aprovant les fitxes de retribucions.  
 
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 del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 3 membres de la Candidatura de Progrés: 
 
PRIMER.- 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 explica detalladament el text dels decrets 
214/2017 i 228/2017. 
 
Tercer.- 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 25/2017 aprovant les factures incloses en 



la relació núm. 3/2017 i el seu pagament. 62/2017  aprovant les factures 
incloses en la relació núm. 8/2017 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 del 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. 
 
Quart.- Aprovació de la 3a modificació de crèdit del pressupost de 
l’exercici 2017. Exp. 411/2017 
 
L’evolució del pressupost al llarg de l’any fa necessària una 3a. modificació 
parcial del Pressupost del Consell Comarcal, per l’exercici de 2017. 
 
En síntesi, les causes que han motivat aquesta modificació són: 
 
1. Majors ingressos afectats a la partida de despeses 
2. Habilitació de partides per major ingrés 
3. Incorporació de romanent de tresoreria 
4. 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, amb els vots favorables dels 8 membres del grup 
comarcal del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb els 
vots en contra dels 3 membres de la Candidatura de Progrés: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de la 3a 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: La Sra. Ruché explica el contingut de l’acord.  
La Sra. Romero, portaveu de la Candidatura de Progrés fa palés que 
l’informe d’intervenció que consta a l’expedient fa constar que s’està 
utilitzant romanent de tresoreria per finançar inversions, supòsit totalment 
prohibit pel marc normatiu vigent. 
Informa que per aquest motiu el grup que representa votarà en contra de 
l’acord. 
La Sra. Ruché informa que el romanent utilitzat, 14.000 €,  està afectat al 
servei d’escombraries i si l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària persisteix, cosa que no preveu, en la liquidació s’adoptaràn 
les mesures previstes en la normativa vigent. 
 
Cinquè.- Aprovació del sostre de la despesa de l’exercici 2018.Exp. 
412/2017 
 
De conformitat amb l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibiltat financera, la despesa computable 
no ha de superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini 
de l’economia espanyola.  
 
Vist l’informe d’intervenció del sostre de la despesa del pressupost de 
l’exercici 2018, que consta a l’expedient, atès que el límit en termes totals 
es troba per sobre del pressupost que es pretén aprovar. 
 
Vist l’article 162 i següents del Tex refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i 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 de la Candidatura de Progrés: 
 
Primer.- Aprovar el sostre de la despesa del pressupost de l’exercici 2018, 
que consta a l’expedient. 
 



Sisè.- Aprovació del pressupost del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental per l’exercici 2018. 
Exp. 413/2017 
 
Vist l’expedient del pressupost del Consell Comarcal del Pallars Jussà per a 
l’exercici de 2018, al qual són incorporats: la memòria de Presidència, les 
bases d’execució i els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist el contingut dels informes de la Secretaria i de la Intervenció, així com 
els informes sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
del que es desprèn que la situació és d’equilibri i del compliment de la regla 
de despesa, del que es desprèn una situació de compliment. 
 
Vista la Memòria de la Presidència i l’estat d’ingressos i despeses, el 
pressupost resumit per capítols seria el següent: 
 
I. INGRESSOS                         

 Capítols                                            EUROS 
1.   
2.   
3. Taxes i altres ingressos 1.207.067,30 
4. Transferències corrents           6.357.009,25 
5. Ingressos patrimonials               1.250,00 
6.   
7. Transferències de capital        3.079.673,45 
8.   
9.   
TOTAL INGRESSOS                    10.645.000,00 
 
II. DESPESES                      

 Capítols                                             Euros 
    
1. Despeses de personal              2.857.860,94 
2. Despeses bens corrents          3.895.530,85 
3. Despeses financeres                   27.300,00 
4. Transferències corrents          719.184,79 
5.    
6. Inversions reals                          2.495.123,42 
7. Transferències de capital         600.000,00 
9. Passius financers                           50.000,00 
TOTAL DESPESES      10.645.000,00 



Atès que el Consorci LEADER Pirineu Occidental està adscrit al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, i en la sessió del Ple del Consorci de 22 de 
novembre de 2017 va aprovar inicialment el pressupost per l’anualitat 2018 
que es descriu a continuació: 
 
I. INGRESSOS                         

 Capítols                                            EUROS 
1.   
2.   
3. Taxes i altres ingressos 3.300,00 
4. Transferències corrents           308.659,00 
5. Ingressos patrimonials                 
6.   
7. Transferències de capital          
8.   
9.   
TOTAL INGRESSOS                    311.959,00 
 
II. DESPESES                      

 Capítols                                             Euros 
    
1. Despeses de personal              216.653,00 
2. Despeses bens corrents          94.506,00 
3. Despeses financeres                   800,00 
4. Transferències corrents            
5.    
6. Inversions reals                            
7. Transferències de capital           
9. Passius financers                             
TOTAL DESPESES      311.959,00 
 
Atès que ha estat informat a l’Àrea general d’Administració i 
Desenvolupament i a l’Àrea general de Comunicació i Serveis a les 
persones, reunides conjuntament el dia 20 de desembre de 2017 i de 
conformitat amb els informes de Secretaria i d’Intervenció. 
 
De conformitat amb l’article 168.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, 
aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 18.1, a) del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/1988, l’article 112 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 
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 8 membres del grup 
comarcal del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 3 membres de la Candidatura de Progrés: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per a l’exercici de 2018 i les seves bases 
d’execució, que consten a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, 
amb el resum per capítols següent: 
 
I. INGRESSOS                         

 Capítols                                            EUROS 
1.   
2.   
3. Taxes i altres ingressos 1.207.067,30 
4. Transferències corrents           6.357.009,25 
5. Ingressos patrimonials               1.250,00 
6.   
7. Transferències de capital        3.079.673,45 
8.   
9.   
TOTAL INGRESSOS                    10.645.000,00 
 
II. DESPESES                      

 Capítols                                             Euros 
    
1. Despeses de personal              2.857.860,94 
2. Despeses bens corrents          3.895.530,85 
3. Despeses financeres                   27.300,00 
4. Transferències corrents          719.184,79 
5.    
6. Inversions reals                          2.495.123,42 
7. Transferències de capital         600.000,00 
9. Passius financers                           50.000,00 
TOTAL DESPESES      10.645.000,00 
 
SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient del pressupost del Consorci Leader 
Pirineu Occidental, per a l’exercici de 2018 i les seves bases d’execució, que 



consten a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, amb el resum per 
capítols següent: 
I. INGRESSOS                         

 Capítols                                            EUROS 
1.   
2.   
3. Taxes i altres ingressos 3.300,00 
4. Transferències corrents           308.659,00 
5. Ingressos patrimonials                 
6.   
7. Transferències de capital          
8.   
9.   
TOTAL INGRESSOS                    311.959,00 
 
II. DESPESES                      

 Capítols                                             Euros 
    
1. Despeses de personal              216.653,00 
2. Despeses bens corrents          94.506,00 
3. Despeses financeres                   800,00 
4. Transferències corrents            
5.    
6. Inversions reals                            
7. Transferències de capital           
9. Passius financers                             
TOTAL DESPESES      311.959,00 
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient del pressupost, del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental,  a informació pública 
pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida i al Tauler electrònic d’Edictes de la Corporació als 
efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions. 
QUART.- Considerar aprovats definitivament, els acords relatius als 
pressupostos de 2018 i les seves bases d’execució, en el cas que no es 
presenti cap reclamació o al·legació. 
CINQUÈ.- Aprovats definitivament el pressupost general del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per a l’exercici econòmic de 2018, i el del 
Consorci Leader Pirineu Occidental per a l’exercici econòmic de 2018, 
juntament amb les seves bases d’execució, procedir a la seva publicació 



íntegra al Butlletí Oficial de la província de Lleida i trametre’n una còpia a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. 
SISÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica detalladament els diferents 
capítols d’ingressos i despeses del pressupost. Destaca els d’inversions i 
agraeix al personal del Consell l’esforç per fer-les efectives i esdevenir un 
Consell Comarcal pioner en diversos àmbits. També agraeix a l’equip de 
govern el seu suport i a la resta dels membres del Plenari. 
 
La Sra. Cases, portaveu del grup comarcal ERC, en aquesta mateixa línia 
comenta que l’aposta que ha fet el Consell Comarcal per les polítiques de 
benestar social és molt important, però destaca que s’estan lideran 
projectes europeus com l’INTERREG que cap altre Consell de Catalunya no 
ha tirat endavant, i altres projectes com l’Ateneu Cooperatiu que no ha 
volgut liderar cap Consell de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
La Sra. Romero fa palés que el pressupost pel 2018 és pràcticament una 
rèplica del de l’exercici passat, destaca l’augment de les partides de serveis 
socials i temes d’ensenyament però que les partides de personal i de 
despeses corrents són un 10% més elevat que al 2017. Pel que fa a les 
inversions (20% del pressupost) destaca que són un xic inferiors al 2017 i 
que algunes no estan assignades.  
 
També fa consta que les inversions a executar amb ajuts europeus que 
s’arrastra del 2017 no s’han realitzat i que la majoria s’han anat traslladant 
d’un any cap a l’altre.  
 
També indica la dificultat de fer un seguiment del pressupost i de la 
impossibilitat que té el grup de l’oposició a participar-hi, per tot l’exposat 
informa que el grup que representa s’abstindrà en la votació de l’acord. 
 
El Sr. Aranda motiva que si les inversions amb fons europeus 
pressupostades pel 2017 no s’han executat, és perquè la previsió era pel 
2018 o 2019, però s’havien de pressupostar per poder accedir a la 
convocatòria d’ajuts. Posa com exemple el Fons FEDER. 
 
La Sra. Romero li respon que d’acord amb aquest exemple, però que hi ha 
altres fons on potser no es demana aquesta previsió. No obstant, apunta 
que s’hauria de fer pressupostos plurianuals i que en cada supòsit l’informe 
de la intervenció indica el que cal aprovar. 
 
La Sra. Ruché informa que en les Bases d’execució del pressupost del 
Consell consta el detall de la plurianualitat de les inversions. 



 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els 
assistents.  
 
Setè.- Aprovació de la plantilla de personal del Consell Comarcal i 
del Consorci adscrit per l’exercici 2018. Exp. 414/2017. 
 
Vist l’expedient de la plantilla del personal del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, que consten a l’expedient, on 
es detalla les places existents a l’ens i recull el número de places, l’estat, la 
dedicació i la titulació exigida d’accés. 
 
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.- Aprovar inicialment la plantilla de personal del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, comprensiva de 
totes les places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, per 
l’exercici 2018, que consten a l’expedient i es donen íntegrament per 
reproduïdes. 
SEGON.- Sotmetre l’expedient de la plantilla de personal del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, a 
informació pública pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler electrònic d’Edictes de la 
Corporació als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions. 
TERCER.- Considerar aprovada definitivament la plantilla del personal del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, 
en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació. 
QUART.- Aprovada definitivament la plantilla del personal del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, procedir 
a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la província de Lleida i 
trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya. 
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
 
INTERVENCIONS:La Sra. Ruché detalla el contingut de l’acord. 
 
Vuitè.- Aprovació de la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal i del Consorci adscrit per l’exercici 2018. Exp. 415/2017 
 



Vist l’expedient de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, que consta a 
l’expedient, i que detalla tots els llocs de treball existents, amb les 
retribucions bàsiques que resulten de l’aplicació de la Llei de Pressupostos 
de l’Estat i les retribucions complementàries que resulten de la situació 
retributiva existent en el personal del Consell Comarcal, amb les 
modificacions puntuals de les fitxes de tresoreria i intervenció. 
 
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.- Aprovar inicialment la relació de llocs de treball comprensiva de 
tots els llocs de treball del personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
del Consorci Leader Pirineu Occidental per l’exercici 2018, que consten a 
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes. 
SEGON.- Sotmetre l’expedient de la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, a 
informació pública pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler electrònic d’Edictes de la 
Corporació als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions. 
TERCER.- Considerar aprovada definitivament, la relació de llocs de treball 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu 
Occidental, en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació. 
QUART.- Aprovada definitivament la relació de llocs de treball del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i del Consorci Leader Pirineu Occidental, procedir 
a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la província de Lleida i 
trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Novè.- Informe de les mesures de lluita contra la morositat del 3r 
trimestre de 2017. Exp. 151/2017. 
 
En compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
S’informa al Ple del Consell Comarcal dels informes de morositat que 
consten a l’expedient: 

1. Factures no tramitades després de 3 mesos. 
2. Factures no tramitades després de 30 dies. 



3. Obligacions amb incompliment del termini de pagament. 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché detalla el contingut de l’acord.  
 
Desè.- Informe del període mig de pagament del 3r 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 3r trimestre de 2017, s’informa al Ple del resultat següent: 
 
3r trimestre de 2017  
 
P.M. Pagament R.O. Pagades R.O. pendents Total 

pagaments  
Total pendents 

36,00539017 29,24797058 49,43107986 1.015.317,69 511.029,95 



INTERVENCIONS: La Sra. Ruché detalla el contingut de l’acord.  
 
Onzè.- Aprovació de la pròrroga del conveni entre el centre educatiu 
INS de Tremp de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà per a l’ús social de les instal·lacions del Centre 
educatiu. Exp. 112/2015. 
 
Vist el text, del conveni entre el centre educatiu INS de Tremp de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a l’ús 
social de les instal·lacions del centre educatiu per a activitats d’atenció 
social de joves i infants, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en la sessió extraordinària 
del dia 27 de desembre de 2016.  
 
Vist l’escrit del director de l’Institut de Tremp que sol·licita la pròrroga de 
l’esmentat conveni per l’anualitat 2018. 
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens 
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 
 
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu 
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els 
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
Vist l’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.- Aprovar la pròrroga del conveni entre el centre educatiu INS de 
Tremp de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
per a l’ús social de les instal·lacions del centre educatiu per a activitats 
d’atenció social de joves i infants, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït, per l’anualitat 2018. 
SEGON.- Trametre aquest acord a l’Institut de Tremp. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda fa palés el contingut de l’acord. 
 
Dotzè.- Nomenament del representant del Consell Comarcal al 
Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Exp. 270/2015. 
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal de la sessió extraordinària del dia 
21 de juliol de 2015, de nomenament del Sr. Marc Peró, com a representant 
del Consell Comarcal al Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. 
 
Atès que en la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del dia 10 
d’octubre de 2017 es va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de 
conseller comarcal del Sr. Peró. 
 
Atès la necessitat de nomenar un nou representant del Consell a l’esmentat 
Patronat. 
 
Vistos els articles 114 i següents del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 
2568/1986 de 28 de novembre i resta de  legislació de règim local 
concordant.   
 
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 del PDeCAT i dels 5 membres del grup comarcal d’ERC i amb 
l’abstenció dels 3 membres de la Candidatura de Progrés: 
 
PRIMER.- Nomenar el representant del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
al Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
següent:  



Titular: Constanti Aranda Farrero 
Suplent: Martí Cardona Rocafort 
SEGON: La delegació d’aquesta representació s’entendrà acceptada 
tàcitament si en el termini de 3 dies hàbils, comptadors des de la notificació 
d’aquest acord, el membre destinatari de la delegació no manifesta 
expressament davant del Ple del Consell que no accepta la delegació. 
 
Tretzè.- Informe de l'estat de l'administració electrònica al Pallars 
Jussà. Any 2017. Exp. 370/2017. 

Des de l’any 2006 fins al 2016 el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha 
signat el conveni d’assistència tècnica a les administracions locals amb el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Aquest 2017 s’ha 
renovat el compromís en forma de subvenció per l'assoliment de 
determinats objectius en matèria d'administració electrònica per part dels 
Consells Comarcals de Catalunya. 

• Objectius: 

− Suport de proximitat als ajuntaments de la comarca en temes de 
gestió de projectes de millora i d’implantació de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions. 

− Elaborar un estudi detallat de la situació de l'administració electrònica 
i de les necessitats dels ajuntaments 

− Coordinació, seguiment i gestió de les activitats de promoció, 
formació, suport i assessorament en la implantació dels serveis que 
s’ofereixen als ens locals. 

− Col·laborar en el desenvolupament d’activitats de divulgació, difusió i 
implantació de les iniciatives i projectes del Consorci AOC. 

− Seguiment de la implantació del portal de transparència i de 
l’actualització del contingut en les webs municipals. 

 
• Tasques realitzades durant l’any 2017: 

− Formació: Suport a l’AOC i Diputació de Lleida per a la realització de 
cursos presencials i mitjançant videoconferència al Consell Comarcal. 

− Suport de proximitat:  
○ Suport telefònic i mitjançant connexió remota PC. 
○ Enquesta personal amb cada ajuntament a partir de la que s’ha 

elaborat un estudi detallat de situació. 
○ Suport en la gestió de les webs municipals en el que fa 

referència als serveis AOC i especialment en la Seu i  Portal de 
Transparència. 



− Implementació de serveis AOC: 
○ Factura electrònica: tots els ajuntaments des de 2015 
○ eTauler: tots els ajuntaments des de 2015-16 
○ eSeu i Portal de Transparència: tots els ajuntaments 2015-16 
○ eNotum: 7 ajuntaments fins 2016 i 7 altes 2017 
○ eSet i gestor d’expedients electrònic: cap ajuntament 

 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda resumeix aquest acord i es reparteix còpia 
de l’informe a tots els assistents.  
 
Finalitza la sessió i el Sr. Aranda informa que al mes de gener de 2018 es 
convocarà el proper Consell d’Alcaldes.  
 
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, 
 


