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ORDRE DEL DIA:

Primer.-

Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost i aprovació si escau, del text refós i
expedient únic de modificacions de crèdit de l’exercici 2018.

Segon.-

Donar compte d’aspectes de gestió del servei de recollida i tractament de Residus sòlids
urbans.

Tercer.-

Aprovació, si escau del conveni entre la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i els Consells comarcals de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà per a la cessió en comodat
de les peces de l’exposició “Festes del Foc als Pirineus” de que disposa la Direcció General
de Cultura Popular i Associacionisme cultural.

Quart.-

Expedients de contractació del Serveis tècnics comarcals.

Cinquè.-

Acords en relació a l’actualització dels projectes de serveis per a la implementació i
avaluació dels protocols de prevenció sobre drogues com a mesura alternativa a la sanció
administrativa per consum o tinença de drogues il·legals per part de menors d’edat entre 14
i 17 anys i aprovació si escau del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i
el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per aconseguir que les persones menors d’edat
empadronades en el territori d’aquest consell comarcal, denunciades per consum o tinença
de drogues a la via pública, puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a
alternativa a la sanció administrativa.
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Primer.-

Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost i aprovació si escau, del text refós i
expedient únic de modificacions de crèdit de l’exercici 2018.

(Expedient 2018 131.05) Es dona compte al Ple als efectes de donar coneixement i d’aprovar, amb el
quòrum de majoria simple, d’un estat d’execució del Pressupost de l’exercici 2018, on hi consten les
previsions inicials, l’estat d’execució referit a data propera a la de convocatòria d’aquesta sessió i les
modificacions ja aprovades i no tramitades que s’han dut a terme al llarg de l’exercici. També hi figuren les
propostes de modificació de crèdit encara no registrades a títol de proposta per a la seva consideració pel
Ple. Tot l’anterior, en una refosa, en un expedient únic, de modificació als efectes de la seva tramitació
conjunta.
Als efectes d’aprovar la modificació se sotmet aquesta proposta a la consideració del Ple en els termes
previstos a l’article 158 de la Llei 38/1988 i secció segona del Capítol II del Reial Decret 500/1990, de 20
abril.
Consta a l’expedient de la sessió i al número 131 de 2018 en poder del servei de comptabilitat, la
informació/documentació del detall d’aquestes operacions.

Se sotmeten a aprovació amb el resultat d’aprovat amb el quòrum de majoria simple de 8 vots a favor
i 4 abstencions en els termes següents:
Vots a favor

8 Josep Lluís Farrero Moyes, José Antonio Troguet Ballarin, Maria José Erta Ruiz, Alfons
Duat Noray, Marimar Fernández Garcia, Guillem Fornons Vega, Marta Rollan Fierro,
Josep Antoni Parache Palacín,
Vots en contra 0
Abstencions 4 Joan Ramon Piqué Badia, Anna Maria Cherta Vivien, Juan Rodriguez Gros, Asunción
Besa Estéve
Segon.-

Donar compte d’aspectes de gestió del servei de recollida i tractament de Residus sòlids
urbans.

El senyor president exposa que arran del debat existent en relació a una gestió diferenciada en el
tractament de RSU per les comarques que, com la de l’Alta Ribagorça, participen en la utilització de
l’abocador de Fígols així com en certes diferències en el tractament de les taxes aplicables a les
comarques limítrofes, s’ha considerat procedent no adoptar acords d’actualització de les taxes
aquest final d’exercici.
D’altra banda, aquesta posició també l’ha fet possible que no s’hagin hagut d’atendre, com l’exercici
passat si que va ser, reparacions importants del maquinari.
També es posa de manifest que, per aportar una més completa informació sobre l’estat, l'organització
i l’abast del servei, així com de l’estat global i governamental de les polítiques en matèria de residus i
de la seva gestió, a sol·licitud del president, el tècnic senyor Lluís Florit ha dut a terme una exposició
informant al respecte i aclarint les qüestions que han anat sorgint al llarg de la seva exposició.
A l’expedient de la sessió s’ha incorporat la presentació en suport PowerPoint amb el contingut
exposat.
Finalitzada la intervenció del senyor Florit, el president deixa constància del seu agraïment per la
preparació i dedicació prestada en la seva exposició.

Tercer.-

Aprovació, si escau del conveni entre la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
i els Consells comarcals de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà per a la cessió en comodat
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de les peces de l’exposició “Festes del Foc als Pirineus” de que disposa la Direcció General
de Cultura Popular i Associacionisme cultural.
En data 1 de desembre de 2015, la UNESCO va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
aquesta tradició d’origen ancestral, fet que no només suposa el màxim reconeixement, sinó que també
assegura la salvaguarda de la tradició i la seva projecció futura.
En el context de la difusió d’aquesta tradició, el Departament de Cultura, a través de la Direcció General
de Cultura Popular i Associacionisme Cultural va adquirir i disposa en propietat una col·lecció de peces que
conformen l’exposició “Festes del foc als Pirineus” i que consta de 10 plafons de tela d’1x2m, 1 photocall de
4x2m amb pantalla incorporada, 3 tòtems d’1x2 m de quatre cares, 1 plafó de tela 10X2 m, moble per
suportar les falles, terra imprès de material resistent i 18 falles originals dels Pirineus.
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà tenen interès a comptar
amb les peces de l’exposició festes del foc als Pirineus de què disposa la DGCPAC del Departament de
Cultura per tal d’oferir a diferents ajuntaments i entitats de Catalunya i de fora de Catalunya la possibilitat
d’acollir l’esmentada exposició.
Per això, han proposat a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural la cessió
temporal d’aquestes peces als consells comarcals referits sabent que, així, es facilitarà la difusió i el
coneixement de l’exposició que vol explicar de forma gràfica i amena la festa de les falles.
El Departament de Cultura ha mostrat la seva conformitat en cedir les peces esmentades en règim de
comodat al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, els quals han
convingut destinar-les a oferir a diferents ajuntaments i entitats de Catalunya i de fora de Catalunya la
possibilitat d’acollir l’esmentada exposició.
S’ha estimat un període de cessió de 10 anys. Transcorregut aquest període, seran retornades les peces en
cas que l’estat de conservació dels materials permeti que se’n pugui fer encara un ús expositiu. En cas
contrari, la DGCPAC pactarà amb les parts l’ús més idoni dels materials, inclosa la possible destrucció.
I atès l’anterior, s’ha redactat un document de comú acord entre el Departament de Cultura i els consell
comarcals beneficiaris de la cessió de la col·lecció, el qual s’incorpora com Annex a l’expedient de la
sessió.
També caldrà formalitzar un mínim acord entre els dos consells comarcals per regular l’administració de dits
materials.
I, vist l’anterior, la Presidència proposa al Ple que, amb el quòrum de majoria simple, aprovi la proposta de
contracte de cessió en comodat amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
l’encàrrec al President de gestionar, aprovar-ne les condicions de gestió i formalitzar-les entre el Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple, resulta aprovada per unanimitat dels assistents i
majoria absoluta.

Quart.-

Expedients de contractació del Serveis tècnics comarcals.

El Consell comarcal, des de fa més de 15 anys, ve cobrint certes necessitats de serveis tècnics i de
gestió mitjançant la subscripció de contractes de prestació de serveis tècnics a professionals,
especialment dos, que els han vingut prestant, cobrint les necessitats administratives que s’indicaran
ocupant, per fer-ho, cadascun d’elles una dedicació de permanència física al servei del consell
comarcal en jornada completa. Sent que la major part d’escenaris pel finançament de dites relacions
contractuals, en el decurs d’aquests anys, ha tingut una recurrència anual la durada d’aquests
contractes ha estat, també anual i, sent el valor de contracte inferior al llindar dels 15.000 Euros, límit
per a la contractació menor de serveis. Malgrat, és necessari tenir en compte que, tal com estableix
l’article 29 de la Llei 9/2017 LCSP, la durada dels contractes del sector públic s'ha d'establir tenint en
compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes. Pel que fa a la concatenació
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de contractes, cal que es tingui en compte que es consideren contractes menors de serveis els
contractes de valor estimat inferior 15.000 euros. Ara be, no es possible recórrer a la fórmula de
contractes menors quan es tracta de concatenar contractes tant per motiu dels imports com perquè
la pròpia Llei estableix que en l'expedient es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte
per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra aplicable als contractes menors.
I, no sent possible la contractació com contractes menors relacions contractuals de serveis que, d’una
banda, superen el llindar de valor perquè ho puguin ser i, d’una altra banda, el valor del conjunt de
necessitats a satisfer superarien, també, en valor, els referits llindars, es fa necessari regularitzar aquesta
situació i promoure dos únics processos de contractació, amb els perfils que es dirà, per donar
cobertura a la permanència personal de dos tècnics a jornada completa promovent la contractació
de sengles relacions de serveis emprant, com forma de contractació el procediment obert mitjançant
el qual tot interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
Pel que fa a la durada, s’ha de reconèixer que els òrgans de govern de la corporació hauran de
reflexionar i avaluar si la naturalesa dels serveis que, en realitat, presten els tècnics comarcals és pròpia
de la contractació administrativa o, per contra, hauria de tenir el caràcter de relacions pròpies de
personal per tractar-se de tasques i funcions assimilables a les definides als articles 9.2 i 11 de la Llei
d’Estatut Bàsic dels Empleats públics. Atès l’anterior es considera prudent establir com durada de dits
contractes la d’un any, amb possibilitats de pròrrogues fins un altre any.
Al respecte, cal dir que un informe de la secretaria intervenció, tot i conèixer l’actual configuració
com relació administrativa, sosté la naturalesa de personal laboral quan no funcionarial d’algunes de
les prestacions a satisfer i definides en aquest punt.
Dels càlculs del valor dels contractes, tenint en compte la estimació de cost actual i la durada
màxima prevista, es pot sostenir la tramitació del procediment obert simplificat tal com ve regulat a
l’article 159 i següents del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
Annex a l’expedient de la sessió ha estat incorporada una memòria descriptiva de les necessitats
administratives a satisfer pels serveis que s’haurien de contractar així com una proposta de plec de
clàusules econòmic administratives formulades per regir el procés.
I, vist l’anterior, es proposa al Ple que, amb el quòrum de majoria simple, adopti els acords bàsics per
autoritzar a promoure la tramitació dels descrits expedients administratius de contractació, tenint en
compte tots els aspectes plantejats envers als mateixos, incloent formalitzar l’acord d’iniciar-los,
basant-se amb les actuals propostes de plecs i delegui en la Presidència les més àmplies facultats per
aprovar les versions definitives de les memòries i dels plecs, desenvolupar els expedients de
contractació, convocar les licitacions, impulsar-les, adjudicar i formalitzar els contractes i adoptar les
resolucions que siguin necessàries per posar-los en funcionament, per la qual cosa es proposa:
NOTA: Sense perjudici de poder-se incorporar al procés amb posterioritat NO s'ha inclòs la
contractació dels serveis parcial d'arquitectura, aparellador i enginyer de Camins atès que aquest
procés requereix, prèviament, una millor coordinació amb els ens destinataris. En cas que, en el decurs
de desenvolupament, es pogués concloure, s’autoritza a incorporar aquests servei o part d’ells a la
licitació.
Primer.- Constatar la necessitat de contractar els serveis de dos tècnics a jornada completa per donar
cobertura a les necessitats administratives a satisfer que es troben identificades a la documentació
annexa, especialment, a la memòria justificativa i als plecs. Qualificar dites contractacions com
contractes administratius de prestació de serveis.
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Segon.- Iniciar els expedients de contractació esmentats adoptant, com forma de selecció, el
procediment obert simplificat publicant, l’anunci de convocatòria, els plecs i la resta de
documentació contractual al Perfil del Contractant i habilitant el termini de 15 dies naturals, des de
l’endemà de la publicació de la convocatòria, per a la presentació de proposicions.
Tercer.- Aprovar la memòria definitòria de les necessitats a satisfer, la valoració del contracte i les
prescripcions tècniques així com els plecs de clàusules econòmic administratives que regiran la
licitació. Malgrat, coneguda la necessitat d’un millor desenvolupament i redacció, s’autoritza
expressament a la Presidència a que, mitjançant Decret, les pugui modificar aprovant-ne la versió
definitiva.
Quart.- Atorgar a favor de la Presidència, les més àmplies facultats per, amb caràcter general,
desenvolupar aquest acord incloent, l’aprovació de la versió definitiva dels plecs i resta de
documentació contractual, aprovar la convocatòria disposant la seva publicació, promoure dita
convocatòria i el procés de selecció, adjudicar els contractes en els termes proposats per la Mesa de
contractació, adjudicar els serveis, contractar-los i adoptar totes les mesures i resolucions
administratives per a la seva gestió, resolució i liquidació, tant pel que fa al període ordinari com a les
seves pròrrogues. ES faculta tanmateix al President a adoptar les mesures provisionals necessàries per
garantir la cobertura dels serveis passat el 31 de desembre i fins que siguin operatius els nous
contractes.
Se sotmet a aprovació amb el resultat d’aprovat amb el quòrum de majoria absoluta de 10 vots a
favor, 1 vot en contra i 1 abstenció en els termes següents:
Vots a favor

Vots en contra
Abstencions
Cinquè.-

10 Josep Lluís Farrero Moyes, José Antonio Troguet Ballarin, Maria José Erta Ruiz,
Alfons Duat Noray, Marimar Fernández Garcia, Guillem Fornons Vega, Marta
Rollan Fierro, Josep Antoni Parache Palacín, Joan Ramon Piqué Badia, Anna
Cherta Vivien.
1 Asunción Besa Estéve
1 Juan Rodriguez Gros,

Acords en relació a l’actualització dels projectes de serveis per a la implementació i
avaluació dels protocols de prevenció sobre drogues com a mesura alternativa a la sanció
administrativa per consum o tinença de drogues il·legals per part de menors d’edat entre 14
i 17 anys i aprovació si escau del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i
el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per aconseguir que les persones menors d’edat
empadronades en el territori d’aquest consell comarcal, denunciades per consum o tinença
de drogues a la via pública, puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a
alternativa a la sanció administrativa.

Una mesura alternativa a la sanció administrativa es pot definir com un conjunt d’accions que una entitat
pública dotada amb la competència per fer-ho pot oferir, a les persones infractores i objecte de sancions
econòmiques administratives, una alternativa a les sancions econòmiques establertes a l’ordenament
jurídic.
Dins del concepte de MASA, es localitzen, objectius complementaris d’interès públic que fan que, el pas del
compliment de la sanció a través d’una MASA posa en disposició bens o valors que permeten reconvertir la
mera satisfacció d’una sanció pecuniària, en mesures de més ampli abast per l’interès públic, com, per
exemple, disposar d’una intervenció social sobre el sancionat, incorporar mesures preventives a certes
conductes, etc..
En el context anterior, els Serveis socials del Consell comarcal de l’Alta Ribagorça, l’any 2013, van elaborar
un projecte d’acció amb l’objectiu de promoure la prevenció del consum de drogues entre adolescents i
joves i les seves famílies, contenint un protocol d’intervenció anomenat protocol ASA, Alternativa a la Sanció
Administrativa, que pretenia propiciar la responsabilitat de la persona menor d’edat i propiciava fer un
abordatge educatiu, possibilitant una exploració individualitzada tant del consum com d’altres possibles
factors de risc. Segons el referit protocol, el o la menor d’edat (entre 14 i 17 anys) que hagués estat

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

denunciat per una presumpta infracció de la llei de protecció de seguretat ciutadana referent al consum
de drogues il·legals a l’espai públic o a la tinença il·lícita de drogues, podia optar de forma voluntària a
participar en un programa educatiu alternatiu a la sanció, cas que les instàncies competents (policia) ho
derivessin.
Va ser el Ple comarcal, en sessió número 161-2/2013, ordinària, celebrada en data 27/06/2013 que va
aprovar el projecte per a la implementació, a la comarca de l’Alta Ribagorça, com a programa educatiu
alternatiu a la sanció administrativa, els protocols de prevenció sobre drogues-ASA i va adoptar el
compromís de dur-lo a terme, respecte a cada municipi a partir del moment en que sigui acordat el mateix
pels respectius ajuntaments.
Alhora, també el Consell comarcal, va proposar als tres ajuntaments de la comarca l’aprovació dels
respectius compromisos municipals i la seva adhesió al projecte.
Tot i fer-se així, el procés havia de concloure amb la signatura d’un conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça i el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que hagués permès aplicar a
cada municipi de la comarca, si així es determinés, les mesures alternatives a persones menors d’edat
denunciades per consum o tinença de drogues.
Recentment, ha estat reactivada aquesta iniciativa i ja es troba disponible, per a la seva signatura, una
proposta de conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el
Consell comarcal de l’Alta Ribagorça per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat
denunciades per consum o tinença de drogues l’objecte del qual és establir els termes de la col·laboració
entre el Departament d’Interior i el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per aconseguir que les persones
menors d’edat empadronades en el territori d’aquest consell comarcal, denunciades per consum o tinença
de drogues a la via pública, puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la
sanció administrativa.
A aquests efectes s’estableixen els mecanismes per coordinar la intervenció dels comandaments i agents
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (en endavant, PG-ME), tècnics del programa PPD-ASA
dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i del Servei d’Administració de la Regió Policial
Pirineu Occidental, en relació amb les denúncies esteses a persones menors d’edat per a aquest tipus
d’infracció.
La finalitat d’aquest conveni és aconseguir que les persones menors d’edat denunciades per aquestes
conductes acceptin i finalitzin amb èxit la realització d’activitats de reeducació adreçades a prevenir del
consum i la tinença de substàncies estupefaents.
Aquesta tasca té dues vessants: d’una banda i en primer lloc, que sigui en benefici del mateix individu,
incidint amb mesures positives per a ell i, d’altra banda, que sigui en benefici de tota la comunitat, en la
mesura que pot comportar una disminució dels riscos que aquestes conductes causen per a la seguretat
ciutadana.
La proposta es concreta en donar als joves denunciats, o a les seves famílies, l’opció de realitzar una
mesura socioeducativa alternativa a les sancions administratives previstes per a menors de 18 anys, que
poden anar de 601 euros a 30.000 euros, segons la gravetat del fet.
En aquests casos, es fa una intervenció global a càrrec de diferents agents: Policia local, Mossos
d’Esquadra, serveis municipals de joventut, justícia, centres sanitaris...
Aquesta tasca té dues vessants. D’una banda, i en primer lloc, que sigui un benefici per al mateix jove,
incidint-hi amb mesures positives per a ell i implicant el seu entorn familiar i personal en el procés educatiu.
D’una altra banda, es pretén que sigui un benefici de tota la comunitat en la mesura que pot comportar
una disminució dels riscos que aquestes conductes causen per a la seguretat ciutadana.
El projecte estableix un protocol que va des de la denúncia, informació i acceptació de la mesura, sessions
socioeducatives, fins a l'informe de tancament i resolució del procés sancionador.
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Els Serveis socials comarcals han actualitzat els projectes elaborats i aprovats l’any 2013 incorporant-hi les
mínimes variacions quant a referències normatives o alguns detalls de l’itinerari a seguir trobant-ne
incorporats els projectes a l’expedient d’aquesta sessió.
També a l’expedient de la sessió s’hi ha incorporat el text integre del conveni de col·laboració abans referit
el qual no suposa, pròpiament un trasllat de competències mitjançant delegació o encàrrec de gestió sinó
que, en realitat, conté mesures de funcionament i/o coordinació entre l’exercici de les atribucions que
corresponen a cada ens. És per això que serà suficient el quòrum de majoria simple.
I, vistos els antecedents anteriors, es proposa al Ple d’adopció del següent Acord (majoria simple), si bé, per
fer-se efectiu, en cada municipi, haurà de disposar-se del corresponent Acord municipal.
Primer.- 1.1.- Prendre coneixement del projecte per a la implementació, a la comarca de l’Alta Ribagorça,
com a programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa i els protocols de prevenció sobre droguesASA en la seva versió actualitzada.
1.2.- Constatar que els ajuntaments del Pont de Suert, La Vall de Boí i Vilaller, en el context dels tràmits i
gestions duts ja a terme l’any 2013, ja es van adherir al projecte ara actualitzat no sent les variacions
incorporades significatives per justificar un nou acord i, en conseqüència, declarar la suficiència dels referits
acords d’adhesió. Malgrat l’anterior, si que es lliurarà la nova versió de projecte als ajuntaments.
Ratificar l’acceptació dels encàrrecs continguts en dits acords d’adhesió i adoptar el compromís de dur a
terme les funcions que, en el marc de la mesura, corresponen al consell comarcal, respecte a cada
municipi a partir del moment en que s’acrediti la vigència del conveni.
Segon.- 2.1.- Aprovar el modificat del projecte per a la implementació, a la comarca de l’Alta Ribagorça,
com a programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa, els protocols de prevenció sobre droguesASA.
2.2.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el
Consell comarcal de l’Alta Ribagorça per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat
denunciades per consum o tinença de drogues i autoritzar la seva signatura.
Tercer.- Facultar la Presidència a dur a terme, per ell o pel conseller o consellera en qui delegui, les més
àmplies facultats pel desenvolupament d’aquest acord.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple, resulta aprovada per unanimitat dels assistents i
majoria absoluta.

I, a l’hora indicada, el senyor president, aixeca la sessió, de la qual jo, el secretari interventor, n’estenc
aquesta acta que certifico amb el seu vistiplau.
Vist i plau
El president
CIPISR-1 Jaume Lluís
Colom Gorgues
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Signat: Jaume Lluís Colom Gorgues
Secretari interventor
El Pont de Suert, 22 de novembre de 2018

Signat: Josep Lluís Farrero Moyes
CPISR-1 C Jose Luís Farrero Moyes
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