
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2017 
 
ACTA NÚM.: 10/2017 
DATA: 20 de desembre de 2017             
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.20 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 
SR. IVAN CASTELLS MONTELLÀ 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
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: 
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  



SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
 
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.- Presa de possessió del Sr. Ivan Castells Montellà com a 
conseller comarcal. Exp. 140/2015. 
 
En data 8 de juliol de 2015 es va constituir el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà en la sessió plenària de la mateixa data. 
 
En la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà del 
dia 10 d’octubre de 2017 es va prendre coneixement de la renuncia al 
càrrec de conseller comarcal del Sr. Marc Peró Agullana membre del grup 
comarcal del PDeCAT.  
 
En data 26 d’octubre de 2017, la Junta Electoral Central va proclamar 
conseller comarcal electe el Sr. Ivan Castells Montellà, substitut del Sr. Marc 
Peró Agullana. Per tal d’adquirir la plena condició del seu càrrec, cal que 
prestin jurament o promesa descrits en el RD707/79, de 5 d’abril, en relació 
a l’article 108.6 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 
general. 
 
Atès que s’ha complert el que prescriu l’article 75.7 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 163 del DL 2/2003, 
de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal 
i de règim local de Catalunya, que determinen l’obligació dels consellers 
electes a formular la declaració de possibles causes d’incompatibilitat i 
activitats, i dels béns patrimonials de què disposen. 



 
Seguidament, el Sr. President pren jurament o promesa al Sr. Ivan Castells 
Montellà. 
 
El Sr. Ivan Castells Montellà, promet per imperatiu legal el seu càrrec 
davant dels 12 consellers comarcals presents, dels 19 que el componen i el 
President el declara conseller comarcal. 
 
Segon.- Aprovació definitiva 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. 
S’incorpora el Sr. Ivan Castells. 
 
En data 31 d’octubre de 2017 en la sessió extraordinària del Ple del Consell 
Comarcal es va adoptat l’acord d’aprovació inicial de 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. 
 
Es va obrir el termini d’informació pública amb la publicació al e-tauler el dia 
2 de novembre de 2017, al BOPL núm. 212 de 3 de novembre de 2017 i al 
diari El Punt Avui el dia 4 de novembre de 2017. 
 
Durant aquest període, en data 30 de novembre de 2017, el Sr. Carlos 
Barrera Sánchez, Síndic d’Aran, en representació del Conselh Generau 
d’Aran ha presentat les al·legacions que consten a l’expedient, a la 
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1. 
 
Vist l’informe jurídic, que consta a l’expedient, i atès que es considera que 
en l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 s’ha 
complet tot l’establert a la legislació vigent. 
 
Vist l’informe d’intervenció, que consta a l’expedient, sobre la modificació de 
la taxa núm. 16. 
 
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, amb els vots favorables dels 7 membres del grup 
comarcal del PDeCAT i els 3 membres del grup comarcal d’ERC i amb els 
vots en contra dels 4 membres de la Candidatura de Progrés: 
 
PRIMER.- Desestimar totalment l’al·legació presentada pel Sr. Carlos 
Barrera Sánchez, Síndic d’Aran, en representació del Conselh Generau 
d’Aran.  
SEGON.- Modificar la taxa núm. 16, tal com consta a l’expedient. 
TERCER.- Aprovar definitivament 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. 
QUART.- Notificar aquest acord al Conselh Generau d’Aran amb el peu de 
recursos corresponent. 
CINQUÈ.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 1, al BOPL, a la Seu electrònica del Consell 
Comarcal  i en un diari de gran difusió de la província. Així com el Text 
íntegre de la modificació al BOPL. 
SISÈ.- Facultar el President per al compliment de l’ acord. 
 
INTERVENCIONS: Els Srs/es. Aranda i Ruché expliquen el contingut de 
l’acord. 
La Sra. Romero fa referència a les dues modificacions inicials de l’Ordenança 
i a les al·legacions presentades pel Conselh Generau d’Aran. Informa que el 
grup comarcal Candidatura de Progrés votarà en contra de l’acord per 
coherència amb l’acord d’aprovació inicial. No obstant, informa al Ple que el 
grup està d’acord amb la desestimació de les al·legacions presentades pel 
Conselh Generau d’Aran. 
 
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, 


