ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 17
DE JULIOL DE 2012
NÚM.: 10/2012
DATA: 17 de juliol de 2012
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 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 de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
VICEPRESIDENT 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
CONSELLERS
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP PONT BONET
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. JOAN COMENGE RIBA

Pel Sr. 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 de la Junta de govern de la sessió
ordinària de 19 de juny de 2012. Exp. 284/2012.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 19 de juny de 2012, que s’ha tramés a tots els
consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 19 de juny de 2012, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Acceptació de l’ajut FEDER per l’actuació anomenada
“Potenciació d’equipaments turístics i valors patrimonials com a
motor de dinamització comarcal”. Exp. 143/2012.
Vista la Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny, per la qual se
seleccionen les operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades
pel FEDER, Catalunya 2007-2013, eix 2 (medi ambient i prevenció de
riscos) i eix 4 (desenvolupament local i urbà). Publicada en el DOGC núm.
6153 de 20 de juny de 2012.
Atès que en l’annex 1 d’aquesta resolució, Operacions subvencionables
dels eixos 2 i 4 en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.
Convocatòria 2007-2014 hi figura el Consell Comarcal del Pallars Jussà

com a beneficiari de l’operació titulada “Potenciació d’equipaments
turístics i valors patrimonials com a motor de dinamització comarcal” amb
una despesa subvencionable de 684.910,80 € i un cofinançament FEDER
del 50% per import de 342.455,40 €.
Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local, de data 3 de
juliol de 2012, que consta a l’expedient, on manifesta que per tramitar
l’ajut concedit s’ha de fer l’aprovació explícita per part del Ple o Junta de
Govern.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3. o) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de la Direcció General d’Administració
Local amb cofinançament FEDER per import de 342.455,40 € per
l’operació titulada “Potenciació d’equipaments turístics i valors
patrimonials com a motor de dinamització comarcal”, amb una despesa
elegible de 684.910,80 €.
SEGON.- Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Sol·licitud de subvenció al Departament de Benestar Social i
Família pel Pla d’actuació Jove 2012 i Projecte DINAMO 2012. Exp.
308/2012.
Vista l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en
l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc
del Pla nacional de joventut i s’obre la convocatòria per a l’any 2012.

Vist el Pla d’Actuació Jove 2012. Pallars Jussà, que consta a l’expedient,
redactat per la Sra. Carme Farré Casal, tècnic de joventut, amb un
pressupost total de 27.925,00 €.
Vista la Fitxa del projecte de personal tècnic compartit del Consell
Comarcal amb els ajuntaments (DINAMO), amb un pressupost total de
39.417,62 €.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3. h,j) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuació Jove 2012. Pallars Jussà, que consta
a l’expedient, redactat per la Sra. Carme Farré Casal, tècnic de joventut,
amb un pressupost total de 27.925,00 €.
SEGON.- Sol·licitar a la Direcció General de Joventut una subvenció per
import de 14.170,00 € per dur a terme les actuacions del Pla d’actuació
Jove 2012.
TERCER.- Aprovar la Fitxa del projecte de personal tècnic compartit del
Consell Comarcal amb els ajuntaments (DINAMO), amb un pressupost
total de 39.417,62 €.
QUART.- Sol·licitar a la Direcció General de Joventut una subvenció per
import de 26.000,00 € per a la contractació del personal tècnic compartit
entre el Consell Comarcal i els ajuntaments (DINAMO).
CINQUÈ.- Tramitar aquestes sol·licitud via telemàtica eacat.cat.
Quart.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
reciclables sense valor econòmic: Paper, cartro, envasos, ferralla, bateries,
plom, vidre, pneumàtics.
Vistos els Decrets de Presidència 122/00, 123/00 i 126/00.
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació:

Núm.
Fra.
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245

Data

Concepte

20-04-2012
20-04-2012
20-04-2012
25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012
09-05-2012
09-05-2012

Gestió RAEE PRM Cat. A
Recollida PRM0024 Cat. A1
Recollida PRM0024 Cat. A3
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Compensació
Compensació

1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265

11-05-2012
15-05-2012
25-05-2012
25-05-2012
05-05-2012
25-05-2012
25-05-2012
25-05-2012
28-05-2012
05-06-2012
15-06-2012
15-06-2012
15-06-2012
22-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012

Residus varis
Ferralla
Paper i cartró
Plus transport
Plus iglú i soterrats
Plus iglú i soterrats
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Paper i cartró
Vidre
Vidre
Vidre
Plus transport
Recollida en iglú i soterrats
Recollida selectiva

Deutor
Import €
Ecotic
309,00
Ecolec
340,20
Ecoasimelec
128,89
Conselh Generau d’Aran
33.646,79
Conselh Generau d’Aran
28.501,56
Conselh Generau d’Aran
29.533,49
Ecopilas
266,13
European
Recycling
158,23
Platform España, SLU
Ajuntament Pobla de Segur -5.341,00
Ballestas Calmet, SL
176,00
J. Vilella Felip
2.019,05
Ecoembalajes España, SA
750,86
Ecoembalajes España, SA
1443,40
Ecoembalajes España, SA
5.364,86
C. C. Alta Ribagorça
5.079,12
C. C. Pallars Sobirà
10.821,15
Conselh Generau d’Aran
23.662,85
Ballestas Calmet, SL
276,00
C. C. Alta Ribagorça
6.088,60
Conselh Generau d’Aran
18.172,52
C.C. Pallars Sobirà
11.053,65
J. Vilella Felip, SL
2.744,83
Ecovidrio
1.697,57
Ecovidrio
1.777,99
Ecovidrio
2.171,59
Ecoembalajes España, SA
875,12
Ecoembalajes España, SA
1.840,59
Ecoembalajes España, SA
6.044,00

De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 4
de novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant.
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245

Data

Concepte

20-04-2012
20-04-2012
20-04-2012
25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012
09-05-2012
09-05-2012

Gestió RAEE PRM Cat. A
Recollida PRM0024 Cat. A1
Recollida PRM0024 Cat. A3
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Compensació
Compensació

1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265

11-05-2012
15-05-2012
25-05-2012
25-05-2012
05-05-2012
25-05-2012
25-05-2012
25-05-2012
28-05-2012
05-06-2012
15-06-2012
15-06-2012
15-06-2012
22-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012

Residus varis
Ferralla
Paper i cartró
Plus transport
Plus iglú i soterrats
Plus iglú i soterrats
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Paper i cartró
Vidre
Vidre
Vidre
Plus transport
Recollida en iglú i soterrats
Recollida selectiva

Deutor
Import €
Ecotic
309,00
Ecolec
340,20
Ecoasimelec
128,89
Conselh Generau d’Aran
33.646,79
Conselh Generau d’Aran
28.501,56
Conselh Generau d’Aran
29.533,49
Ecopilas
266,13
European
Recycling
158,23
Platform España, SLU
Ajuntament Pobla de Segur -5.341,00
Ballestas Calmet, SL
176,00
J. Vilella Felip
2.019,05
Ecoembalajes España, SA
750,86
Ecoembalajes España, SA
1443,40
Ecoembalajes España, SA
5.364,86
C. C. Alta Ribagorça
5.079,12
C. C. Pallars Sobirà
10.821,15
Conselh Generau d’Aran
23.662,85
Ballestas Calmet, SL
276,00
C. C. Alta Ribagorça
6.088,60
Conselh Generau d’Aran
18.172,52
C.C. Pallars Sobirà
11.053,65
J. Vilella Felip, SL
2.744,83
Ecovidrio
1.697,57
Ecovidrio
1.777,99
Ecovidrio
2.171,59
Ecoembalajes España, SA
875,12
Ecoembalajes España, SA
1.840,59
Ecoembalajes España, SA
6.044,00

Cinquè.- Donar suport al manifest de defensa dels Consells Comarcals.
Exp. 300/2012.
Vist el manifest de defensa dels Consells Comarcals aprovat el dia 28 de
juny de 2012 al Solsonès per part dels presidents i gerents dels Consells
Comarcals de la demarcació de Lleida en el marc de la sessió del Fòrum
Comarcal de l’ACM, que es transcriu a continuació:

“MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS
Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya ha encarregat a un comitè d’experts l’assessorament a la Comissió que ha
d’elaborar els projecte de Llei de governs locals i d’hisendes locals;
Atès que és voluntat del Departament de Governació que la Llei doni resposta a les
necessitats del món local català i que aconsegueixi la màxima eficiència amb la mínima
burocràcia, desplegant al màxim el marc competencial que estableix l’Estatut;
Atès que el Govern de la Generalitat treballa amb la voluntat que la futura Llei de
governs locals reguli les funcions de les administracions locals, i aposta pel rigor en la
definició del model d’administracions catalanes minimitzant-lo al màxim i finançant-lo
correctament;
Atès que és voluntat també del Departament de Governació que la Llei compti amb el
màxim consens territorial;
Atesos els diferents posicionaments i informacions aparegudes darrerament que intenten
un model d’assignació competencial que no és propi al nostre país, basat en l’assignació
de serveis a les Diputacions provincials.
I atesa la inquietud dels consells comarcals de la demarcació de Lleida pel que fa a les
informacions recents aparegudes als mitjans de comunicació, les quals posen en dubte
l’actual configuració i transcendència política dels consells comarcals i proposen
substituir les estructures actuals per consells d’alcaldes, que actuarien simplement com a
gestors, mancomunant els serveis a prestar als ajuntaments,
És per tot això que els presidents dels consells comarcals de les comarques de la Vall d’Aran, el
Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, l’Alta Ribagorça, el Solsonès, la
Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià i les Garrigues MANIFESTEN la seva
voluntat de:
1. Defensar el paper consolidat dels consells comarcals de les terres de Lleida després de
prop de 25 anys d’existència, perquè presten serveis de qualitat, de proximitat i amb
eficiència als municipis i a la ciutadania.
2. Remarcar que Catalunya està composta per 947 municipis, que ocupen un total de
32.000 km2 de territori; més de la meitat d’aquests municipis tenen menys de 1.000
habitants mentre que un total de 347 en tenen menys de 500. El 80% de la població es
concentra en menys del 15% del territori. La prestació de serveis a dues terceres parts
del territori fa imprescindible que existeixi una administració supramunicipal que
garanteixi un equilibri territorial al país.
3. Fer ressaltar que les terres de Lleida, amb una extensió de 12.271 km2, estan compostes
per 231 municipis i tenen 439.253 habitants. És la demarcació menys poblada de
Catalunya. La dispersió de la població amb el seu caràcter disseminat i el fet que la
majoria de municipis no arriben als 500 habitants demostren la necessitat d’una
institució com el Consell Comarcal.

4. Reivindicar el paper històric i present de les comarques i dels consells comarcals com a
divisió territorial i organització pròpia de Catalunya, genuïnament catalana, i com a
nivell i instrument més adient per fer efectius els principis estatutaris de diferenciació,
subsidiarietat i eficiència.
5. Preservar l’actual configuració de municipis i ajuntaments a Catalunya, els quals
disposen d’una identitat pròpia i són ferms defensors del territori.
6. Considerar els consells comarcals com a organismes supramunicipals totalment
necessaris per a la sostenibilitat econòmica i que serveixen d’estímul per a la cooperació
entre ajuntaments i per generar polítiques adreçades als municipis de la comarca;
presten un servei proper i professional a tots els habitants i disminueixen costos als
ajuntaments, sobretot els més petits, optimitzant els recursos disponibles.
7. La necessitat de prestació de serveis a la ciutadania més eficients econòmicament
comporta, en molts casos, per la seva magnitud d’implantació i sosteniment la necessitat
d’existència d’ens territorials com són els Consells Comarcals. En cas de desaparició
comportaria el sorgiment de d’altres ens per aconseguir aquests objectius i,
probablement, amb el mateix àmbit territorial.
8. Reclamar que els consells comarcals continuïn treballant amb una direcció política i a
partir d’un full de ruta marcat pel model de comarca que cada territori defineixi, traçant
les línies estratègiques per al seu desenvolupament rural, econòmic, cultural i social.
Alhora que segueixin prestant serveis de cooperació especialitzada.
9. Reconèixer i manifestar la millor posició de les comarques i consells comarcals, front
les províncies i diputacions provincials, per la seva dimensió més idònia, la seva
proximitat al territori i al ciutadà i les seves possibilitats d’increment de l’eficiència,
establint l’assignació competencial corresponent.
10. Sol·licitar que la Comissió encarregada de l’elaboració dels documents preparatoris que
faciliten al Govern la redacció del projecte de Llei de governs locals i d’hisendes locals
tingui en compte aquestes demandes a fi i efecte de sumar el màxim consens territorial.
11. Traslladar aquest manifest a tots els ajuntaments de la comarca per a la seva adhesió,
així com també a totes les associacions municipalistes, a la Diputació de Lleida, a les
delegacions del Govern a Lleida i a l’Alt Pirineu, al Parlament de Catalunya i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Aprovar el manifest de defensa dels Consells Comarcals
aprovat el dia 28 de juny de 2012 al Solsonès per part dels presidents i
gerents dels Consells Comarcals de la demarcació de Lleida en el marc de
la sessió del Fòrum Comarcal de l’ACM, que consta a la part expositiva.
SEGON.- Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca per
a la seva adhesió, així com també a totes les associacions municipalistes, a
la Diputació de Lleida, a les delegacions del Govern a Lleida i a l’Alt
Pirineu, al Parlament de Catalunya i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Donar compte d’aquest manifest en la propera sessió del Ple
del Consell Comarcal.
Sisè.- Donar suport a la moció de defensa dels Consells Comarcals.
Exp. 307/2012.
Vist el text de la moció de defensa dels Consells Comarcals presentada el
Fòrum Comarcal de l’ACM, que consta a l’expedient i que es transcriu a
continuació:
“Moció defensa dels Consells Comarcals
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 preveu en el seu article 2.3 que el sistema
institucional de la Generalitat està integrat en tot cas pels municipis, les comarques i les
vegueries.
Així mateix l’article 83.2 etableix que l’àmbit supramunicipal a Catalunya és constituït, en tot
cas per les comarques.
Les comarques i representades pels consells comarcals, són la institució més genuïna, un fet
diferencial, de l’organització territorial pròpia de Catalunya i des de la seva creació, l’any 1987,
han contribuït al desenvolupament del país, implementant aquells serveis que el territori ha
requerit i fent efectiu el principi d’igualtat dels ciutadans de Catalunya, visquin allà on visquin.
El règim local s’ha de fonamentar entre d’altres en els principis de diferenciació, subsidiarietat i
eficiència, atenent a que les decisions i la gestió dels temes públics s’han d’executar considerant
la diversitat territorial, el més pròxima possible al lloc on s’han d’aplicar i de la forma més
eficaç possible amb un cost raonable, respectant els objectius de la llei d’estabilitat
pressupostaria i sustanibilitat financera.

Per tot això, i tenint en compte diferents posicionaments i informacions aparegudes darrerament
que intenten un model d’assignació competencial que no és propi al nostre país, basat en
l’assignació de serveis a les Diputacions provincials, es proposa al Ple el següent acord:
1. Reivindicar el paper històric i present de les comarques i dels consells comarcals
com a divisió territorial i organització més pròpia de Catalunya, més genuïnament
catalana, i com a nivell i instrument més adient per fer efectius els principis estatutaris
de diferenciació, subsidiarietat i eficiència.
2. Reconèixer i manifestar la millor posició de les comarques i consells comarcals,
front les províncies i diputacions provincials, per la seva dimensió més idònia, la seva
sensibilitat a la diversitat territorial, la seva proximitat al territori i al ciutadà i les seves
possibilitats d’increment de l’eficiència.
3. Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al
Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.”

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Aprovar la moció de defensa dels Consells Comarcals
presentada pel Fòrum Comarcal de l’ACM i que consta a la part expositiva.
SEGON.- Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat, al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.
TERCER.- Donar compte d’aquesta moció en la propera sessió del Ple del
Consell Comarcal.
Setè.- Informes. Exp. 306/2012.
El Sr. Ubach informa sobre el següents temes:
1) Divendres dia 20 de juliol visita del Conseller de Territori i
Sostenibilitat Sr. Recoder a la comarca per la inauguració de la seu al
pirineu de l’IDAPA. Després a les 17.00 hores s’ha convocat un
Consell d’Alcaldes amb al presència del Sr. Recoder.

2) Dimecres dia 18 de juliol a les 16.00 hores reunió amb representants
de l’Agència Catalana de Consum a Lleida. El tema de la trobada és
explicar com optimitzar els ingressos de la subvenció.
Vuitè.- Precs i preguntes. Exp. 305/2012.
El Sr. Julià Rosell, comenta que el Sr. Antonio Cirera, exalcalde de Talarn
vol parlar amb el president.
El Sr. Ubach li respon que ja van parlar divendres.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text refós de la Llei 8/87, de 15 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 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vistiplau
El President,

