Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL

Identificació de la sessió:
Expedient:

2018/129.01

Sessió núm.:

189-3/2018 8

Convocatòria:

Decret 270/2018 de data 01/10/2018

Caràcter:

Ordinari

Data:

10/10/2018 – dimecres

Horari:

De 20.11 a 21.19 h

Lloc:

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Hi assisteixen:
Senyor

Josep Lluís Farrero Moyes

president

Senyor

José Antonio Troguet Ballarin

vicepresident 1r

Senyora

Maria José Erta Ruiz

vicepresidenta 2a

Senyora

Marta Rollan Fierro

consellera

Senyor

Guillem Fornons Vega

conseller

Senyor

Alfons Duat Noray

conseller

Senyora

Marimar Fernández Garcia

consellera

Senyora

Marisol Garcia Ardanuy

consellera

Senyor

Josep Antoni Parache Palacín

conseller

Senyor

Joan Ramon Piqué Badia

conseller

Senyor

Enric Fueyo Vidal

conseller

Senyora

Anna Maria Cherta Vivien

consellera

Senyora

Olga Escoll Piqué

consellera

Senyor

Juan Rodríguez Gros

conseller

Senyora

Asunción Besa Esteve

consellera

Senyor

Javier Alonso Villalverde

gerent

Senyor

Jaume Lluís Colom Gorgues

secretari interventor

Senyor

Eduard Saura Domínguez

conseller

Senyora

Esther Isús Font

consellera

Senyor

Antonio Torres Gómez

conseller

No hi assisteixen:
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ORDRE DEL DIA:

Primer.-

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (Sessió 188-2/2018 8 de data 05 de juliol
de 2018, ordinària).

Segon.-

Donar compte, i, si escau, ratificar els decrets de Presidència adoptats i pendents de donar
coneixement al Ple.

Tercer.-

Despatx ordinari, correspondència, comunicacions oficials i informacions de Presidència.

Quart.-

(Exp. 2018/69/05.01–213). Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2017.

Cinquè.-

(Exp. 2017/182/08.04 2101). Acords en relació a la tramitació del projecte bàsic definitiu de
Centre de BTT de l’Alta Ribagorça i al procés de contractació de les obres.

Sisè.-

(Exp. 2018/130.11) Acords en relació a l’aprovació i subscripció de nou conveni entre el
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i la Generalitat de Catalunya per a la continuïtat del
Servei Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Alta Ribagorça.

Setè.-

(Expedient 2018/77-2113) Aprovació, si escau, del text dels protocols addicionals de
concreció per al 2018 i 2019 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell comarcal de l'Alta Ribagorça, en matèria de serveis socials.

Vuitè.-

Acords en relació al projecte de cooperació estratègic “Dinamització de la variant del

camí de Sant Jaume Aran-Pirineus”

Novè.-

Moció a proposta de l’ACM en relació al primer aniversari de l’1 d’octubre.

Desè.-

Precs i preguntes.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Primer.-

Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior (Sessió 188-2/2018 8 de data 05 de juliol de
2018, ordinària).

Es lliura un exemplar de l’esborrany de l’acta, que correspon a la sessió indicada, a cada membre del
Ple per tal de sotmetre-les a l’aprovació. Dita acta també ha estat incorporada a l’arxiu d’actes
publicat i a l’Administració de l’Estat i la Comunitat autònoma. Es demana als consellers que
introdueixin alguna esmena si ho creuen oportú, sempre que no suposi modificar els continguts dels
acords inclosos a la mateixa.
Sotmesa a la consideració del Ple, resulta aprovada per unanimitat dels assistents i majoria absoluta.
Aquesta aprovació autoritza expressament, atès allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPA / 2015), a
l’esmena, en el seu cas, dels eventuals errors materials, de fet, i aritmètics en qualsevol moment i tan
bon punt com s’adverteixin i sense cap altre tràmit.

Segon.-

Donar compte, i, si escau, ratificar els decrets de Presidència adoptats i pendents de donar
coneixement al Ple.

El senyor president fa referència als decrets pendents d’ésser sotmesos a la consideració del Ple fins a
la data de la convocatòria d’aquesta sessió, que es corresponen amb els que es relacionen a
continuació. Sol·licita que es prengui coneixement, es ratifiquin i es convalidin aquells decrets que
corresponguin, segons ve remarcat, la qual cosa es fa per unanimitat dels assistents (tots corresponen
a coneixement).
Primer.-

Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior (Sessió 188-2/2018 8 de data 05 de juliol de
2018, ordinària).

Es lliura un exemplar de l’esborrany de l’acta, que correspon a la sessió indicada, a cada membre del
Ple per tal de sotmetre-les a l’aprovació. Dita acta també ha estat incorporada a l’arxiu d’actes
publicat i a l’Administració de l’Estat i la Comunitat autònoma. Es demana als consellers que
introdueixin alguna esmena si ho creuen oportú, sempre que no suposi modificar els continguts dels
acords inclosos a la mateixa.
Sotmesa a la consideració del Ple, resulta aprovada per unanimitat dels assistents i majoria absoluta.
Aquesta aprovació autoritza expressament, atès allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPA / 2015), a
l’esmena, en el seu cas, dels eventuals errors materials, de fet, i aritmètics en qualsevol moment i tan
bon punt com s’adverteixin i sense cap altre tràmit.
Segon.-

Donar compte, i, si escau, ratificar els decrets de Presidència adoptats i pendents de donar
coneixement al Ple.

El senyor president fa referència als decrets pendents d’ésser sotmesos a la consideració del Ple fins a
la data de la convocatòria d’aquesta sessió, que es corresponen amb els que es relacionen a
continuació. Sol·licita que es prengui coneixement, es ratifiquin i es convalidin aquells decrets que
corresponguin, segons ve remarcat, la qual cosa es fa per unanimitat dels assistents (tots corresponen
a coneixement).
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26/06/2018

[Expedient 2018 66 12 04] Nomenar, en els termes establerts a les bases, la senyora
la senyora Eva Bruna Garcia, DNI 78**2**4B candidata escollida al procés selectiu
per a la provisió, d’una relació laboral d’una persona administrativa de Serveis
Socials, en règim de contractació temporal i a temps parcial associada al projecte
titulat “ATENCIÓ A LES SITUACIONS DE POBRESA I DE RISC SOCIAL A L’ ALTA
RIBAGORÇA 2018” que es desenvoluparà durant 2018. Disposar que l’inici de la
relació laboral tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2018.

28/06/2018

(Expedient 2017/119/05.04) - Adjudicar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de
despeses 2018/1.1531.650.01, la execució de les obres del projecte “ACTUACIONS
D’INVERSIÓ D’ACCESSOS A NUCLIS A L’ALTA RIBAGORÇA, PERÍODE 2018-2020” a
B25472515 SEGUSENYAL, S.L, d’acord amb la seva oferta presentada, pel preu de
41,318.25 Euros de base, 8,676.83 Euros d’IVA al 21% i 49,995.08 Euros total,i amb
l’obligació d’aportar les millores sense cost pel Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça consistents en les actuacions definides a la documentació com
MILLORA 1, MILLORA 2 i MILLORA 3

28/06/2018

(Expedient 2017/122 02.07) /Adjudicar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de
despeses 018/1.1531.650.01, la execució de les obres del LOT 1. TRACTAMENTS
ASFÀLTICS del projecte “Manteniment d’Accessos als nuclis de població a l’Alta
Ribagorça” que va ser redactat pel Sr. Lluís Florit Molina, enginyer de Forest (COIM
3244) sent aprovat inicialment pel Ple 184-3/2017 8; 11/10/2017 i, desprès de la seva
tramitació, definitivament pel Ple 187-1/2018 8; 22/03/2018, a A25006834 BENITO
ARNÓ E HIJOS SAU, domicili a Plaça Ensenyança, 1, 25002 Lleida, d’acord amb la
seva oferta presentada, pel preu de 80.351,36 Euros de base, 16.873,79 Euros d’IVA
al 21% i 97.225,15 Euros total,i amb l’obligació d’aportar les millores sense cost pel
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça consistents en les actuacions definides a la
documentació com MILLORA 1, MILLORA 2 i MILLORA 3

28/06/2018

(Expedient 2017/122 02.07) / Adjudicar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de
despeses 2018/1.1531.650.01, la execució de les obres del LOT 2. NETEGES DE
DRENATGES I ELEMENTS DE CONTENCIÓ del projecte “Manteniment d’Accessos als
nuclis de població a l’Alta Ribagorça” que va ser redactat pel Sr. Lluís Florit Molina,
enginyer de Forest (COIM 3244) sent aprovat inicialment pel Ple 184-3/2017 8;
11/10/2017 i, desprès de la seva tramitació, definitivament pel Ple 187-1/2018 8;
22/03/2018, a PINATER SL, CIF B25521774, domicili a Barrio de Aragón, , - Bloque 6 Bajo, 25520, El Pont de Suert, d’acord amb la seva oferta presentada, pel preu de
54.080,03 Euros de base, 11.356,81 Euros d’IVA al 21% i 65.436,84 Euros total, i amb
l’obligació d’aportar les millores sense cost pel Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça consistents en les actuacions definides a la documentació com
MILLORA 2.1

28/06/2018

(Expedient 2017/122 02.07) /Adjudicar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de
despeses 018/1.1531.650.01, la execució de les obres del LOT 3. PAVIMENTS DE
FORMIGÓ del projecte “Manteniment d’Accessos als nuclis de població a l’Alta
Ribagorça” que va ser redactat pel Sr. Lluís Florit Molina, enginyer de Forest (COIM
3244) sent aprovat inicialment pel Ple 184-3/2017 8; 11/10/2017 i, desprès de la seva
tramitació, definitivament pel Ple 187-1/2018 8; 22/03/2018, a CONSTRUCCIONES Y
EXCAVACIONES RIBAGORZA SL, CIF B25070418, domicili a Carrer Ciutat de Lleida, 2,
25520 Pont de Suert, d’acord amb la seva oferta presentada, pel preu de 20.722,47
Euros de base, 4.351,72 Euros d’IVA al 21% i 25.074,19 Euros total, i amb l’obligació
d’aportar les millores sense cost pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
consistents en les actuacions definides a la documentació com MILLORA 3.1

182 2018

29/06/2018

(Expedient 056 2018 ) - Prendre coneixement del Pressupost del conjunt accions
que. Tenint transcendència econòmica, es vinculen al desenvolupament del
conjunt accions en l’entorn de la celebració i assenyalament del 30è aniversari de
la comarca de l’Alta Ribagorça. Aprovar el referit pressupost i ratificar la seva
execució.

183 2018

29/06/2018

Triennis Sra. Laia Grasa

184 2018

29/06/2018

Aprovació del servei d'ajuda a domilili per a l'expedient 2012/00127 de serveis
socials.

177 2018

178 2018

179 2018

180 2018

181 2018

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

185 2018

04/07/2018

Aprovació de la renovació compromís socio educatiu per a situaciions de risc greu
dels infants i adolescents. Expedient de Serveis socials 2014/00034

186 2018

04/07/2018

Compromís socio educatiu per a situaciions de risc greu dels infants i adolescents.
Expedient de Serveis socials 2012/00086

187 2018

04/07/2018

Liquidació econòmica de la sortida a Montrebei Espai Jove

188 2018

06/07/2018

Aprovació d'ajut d'urgència social per al titular de l'EXP 2018/00027 de serveis
socials

189 2018

10/07/2018

Aprovació del servei d'atenció domiciliaria de l'expedient 2018/00038 de serveis
socials.

190 2018

12/07/2018

191 2018

12/07/2018

192 2018

12/07/2018

193 2018

16/07/2018

194 2018

20/07/2018

(Expedient 147 /2017) Porta per objecte sol·licitar a la Diputacio de Lleida una
segona subvenció directa per finançar les obres de reforma del consell comarcal.

195 2018

23/07/2018

Aprovació d'ajut d'urgència social per al pagament de subministres per al titutlar
de l'EXP2012/00038

196 2018

23/07/2018

Aprovació del servei d'atenció domiciliaria de l'expedient 2013/00033 de serveis
socials.

197 2018

24/07/2018

Pendre coneixement de les ofertes presentades i convocar la mesa de la licitació
de Transport escolar.

199 2018

24/07/2018

Contractació del Sr Darwin Andrade Loja com a personal de suport a
l'escorxador, al servei de recollida RSU i a la deixalleria amb inici el dia 30/07/18 i
finalització el 15/09/18

Aprovació de la sol·licitud de conveni del CDIAP
Expedient 2017/122 02.07 / .- Prendre coneixement de que, en data d’avui, 12 de
juliol de 2018, PINATER SL, CIF B25521774, com adjudicatària, ha presentat
document original d’un Aval constituït per Caja Rural de Aragon Sociedad
Cooperativa de Crédito CIF F99320848, i domicili a 50003 Zaragoza, C/ San Voto, 6,
a favor de P7500013C Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, import de 2.704,00
Euros, constituït en data 2 de juliol de 2018, inscrit al Registre Especial d’Avals de
dita entitat financera amb el número 9782 i termini indefinit amb l’objecte de
respondre, pel susdit import, de les obligacions derivades del contracte per a la la
execució de les obres del LOT 2. NETEGES DE DRENATGES I ELEMENTS DE
CONTENCIÓ del projecte “Manteniment d’Accessos als nuclis de població a l’Alta
Ribagorça”, davant PINATER SL, CIF B25521774, adjudicatari de les mateixes per
Decret de Presidència número 180/2018 de data 28 de juny de 2018. /
Ordenar el registre comptable del valor referit amb la finalitat per la qual ha estat
constituït./
Disposar la devolució de l’import íntegre, abonat en metàl·lic mitjançant
abonament en compte (transferència des de Bantierra)de titularitat d’aquest
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (5710) CaixaBank-ES28 2100 0159 7802 0007
5827, que va fer efectiu per la quantitat de 2.704,00 Euros.
(Expedient 2017 75 11 219 220) - Aprovar la modificació de la clàusula 16.2.1 del
Plec de clàusules econòmic administratives per tal d’adequar-la i salvar les
qüestions anul·lades en la Resolució 19/2018 del 22 de febrer de 2018 del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic. / Aprovar d’acord amb allò també
establert al Decret de Presidència 62 2018, a l’acord del Ple 188 2 2018 8 i a
l’empara de les clàusules vuitena i vint-i-cinquena del Plec de clàusules econòmic
administratives, l’adaptació, a la vista de les més actualitzades dades que es
deriven del procés de matriculació del curs 2018 2019. / Habilitar un nou termini de
vuit dies naturals a comptar des del dilluns, dia 16 de juliol de 2018 a les 08:00 hores
fins el dia 23 de juliol de 2018 a les 15:00 hores per tal que, els proponents que ho
desitgin, puguin presentar les seves millors ofertes, inicials i/o adaptades, per optar
a l’adjudicació de les rutes ofertes.
Liquidació ajuts individuals de desplaçaments del curs escolar 2017/2018
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200 2018

24/07/2018

Ampliació jornada de la Sra. Eva Bruna per tasques de suport a l'area de Turisme
donana la baixa laboral de la Sra. Cristina BrosSimó i supeditada l'ampliació a la
seva incorporació contractal alam la la se vincorporació

201 2018

25/07/2018

Justificació a la Diputació de Lleida de la subvenció
teleassistencia HESTIA i sybvencio per ajuts d'urgència.

202 2018

25/07/2018

Petició a la Diputació de Lleida de las subvencions per al servei de teleassistència i
per ajuts d'urgència social

203 2018

26/07/2018

Aprovació sol.licitud pla de treball i presupost del programa intengal de suport ales
persones emprenedores

204 2018

27/07/2018

Contractació del Sr. Javier Rodriguez Caballero per cobrir un suport al servei de
redollida de RSU els dilluns i dijous del 30 de juliol al 15 de setembre de 2018.

205 2018

27/07/2018

Contractació al Sr. Manel Pulido en subsititucio del Sr. Jose Antonio Noray del dia 6
al 20 d'agost de 2018.

206 2018

31/07/2018

Aprovació hores extres del mes de juliol de 2018

207 2018

31/07/2018

Aprovació de factures i càrrecs domiciliats del mes de juliol de 2018.

208 2018

31/07/2018

Acords en relació a les garanties per a la contractació dels serveis de Transport
escolar

209 2018

01/08/2018

(Expedient 2017/122 02.07) – Aprovar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de
despeses 2018/1.1531.650.01, la CERTIFICACIÓ PRIMERA de les obres del LOT 3.
PAVIMENTS DE FORMIGÓ del projecte “Manteniment d’Accessos als nuclis de
població a l’Alta Ribagorça” , per import de 20.722,47 Euros de base, 4.351,72
d’IVA al 21% i 25.074,19 Euros total, a favo de CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES
RIBAGORZA SL, CIF B25070418, domicili a Carrer Ciutat de Lleida, 2, 25520 Pont de
Suert,

210 2018

01/08/2018

Bestreta econòmica a favor de la Sra. Virginia Garcia en concepte de les despeses
ocasiones per l'organització del Cicle de Música "Solistes s l'Alta Ribagorça"
DURANT EL MES D'AGOST DE 2018

211 2018

02/08/2018

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça des de fa més de 25 anys, celebra els
mesos d'agost, aprofitant el moment de l'any de màxima acollida de visitants, un
esdeveniment musical que consisteix en la celebracoó de concerts en diferents
ubicacions a la comarca anomenat "Salistes a l'Alta Ribagorça".

212 2018

02/08/2018

Aprovació de la col·laboració amb la societat de pescadors de l'alta ribagorça
per al concurs de pesca infantil

213 2018

02/08/2018

Aprovar la relació de factures de les activitats realitzades amb motiu del 30
aniversari del consell comarcal.

06/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA 1 El Pla de l'Ermita-El
Pont de Suert (CONCORRENT AMB VIELHA), pel curs escolar 2018 2019 i següents
segons establert als plecs, al proponent no exclòs que ha obtingut major puntuació
en dita licitació, VIATGES RIBAGORÇANA S.L., amb CIF B25299363, en les condicions
establertes en aquesta resolució.

06/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA 2,1 (SENET) - VILALLEREL PONT DE SUERT, pel curs escolar 2018 2019 i següents segons establert als plecs,
al proponent no exclòs que ha obtingut major puntuació en dita licitació, VIATGES
RIBAGORÇANA S.L., amb CIF B25299363, en les condicions establertes en aquesta
resolució.

214 2018

215 2018

per als serveis de

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

06/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA 2.1.2 (CASÓS) VILALLER-SARROQUETA-EL PONT DE SUERT pel curs escolar 2018 2019 i següents
segons establert als plecs, al proponent no exclòs que ha obtingut major puntuació
en dita licitació, Sr.Albert Ariño Roig, amb CIF 78082912M, en les condicions
establertes en aquesta resolució.

06/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA 2.2 (IRGO-IRÀNSARAIS) - LLESP-EL PONT DE SUERT pel curs escolar 2018 2019 i següents segons
establert als plecs, al proponent no exclòs que ha obtingut major puntuació en
dita licitació, Sr. ENRIC VELASCO MUÑOZ, amb CIF 78097994E, en les condicions
establertes en aquesta resolució.

06/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA 2.2.1 GOTARTA-IRGOIRAN-SARAÍS-EL PONT DE SUERT (VEHICLE PRINCIPAL) pel curs escolar 2018 2019 i
següents segons establert als plecs, al proponent no exclòs que ha obtingut major
puntuació en dita licitació, Sr. MARC LATORRE VIVANCOS, amb CIF46402194Q, en
les condicions establertes en aquesta resolució.

06/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA 2.2.1 GOTARTA-IRGOIRAN-SARAÍS-EL PONT DE SUERT (VEHICLE ADICIONAL) pel curs escolar 2018 2019 i
següents segons establert als plecs, al proponent no exclòs que ha obtingut major
puntuació en dita licitació, Sra. ALBA SAURA DOMINGUEZ, amb CIF78090503Y en les
condicions establertes en aquesta resolució.

06/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA 3.2 (PREBES) - (CRUÏLLES
CORRONCUI, ADONS I/O VIU) MA`LPÀS- EL POTN DE SUERT, pel curs escolar 2018
2019 i següents segons establert als plecs, al proponent no exclòs que ha obtingut
major puntuació en dita licitació, Sr.Francisco Javier Latorre Obiols, amb CIF
78069772K, en les condicions establertes en aquesta resolució.

221 2018

06/08/2018

Prevista l'absència del President durant els dies dimarts 7 d'agost de 2018 fins el dia
dilluns dia 20 d'agost de 2018, es resol delegar les funcions de despats d'aquesta
Presidència a favor del vicepresidnet primer José antonio Troguet i en la seva
absència ser substituit per la vicepresidènta segona, Maria José Erta Ruiz.

222 2018

06/08/2018

Ajut del banc d'aliments de l'expedient 2012/00065 de serveis socials.

223 2018

06/08/2018

Acord de devolució de la fiança per l'ocupació d'un despatx del Viver d'Empreses
a la Sra. Nuria Garzón Galera per import de 170 euros.

224 2018

07/08/2018

(Expedient 147/2017) Aprovació de certificadions 1.1 (14,104,52 euros) i 2.1
(13,768,79 euros) de les obres de condicionament de la seu del consell comarcal
de l'alta ribagorça

216 2018

217 2018

218 2018

219 2018

220 2018
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225 2018

226 2018

227 2018

228 2018

229 2018

230 2018

08/08/2018

Aprovació de la relació de beques de menjador socieconòmiques (Acta 1/20182019)

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Merce Viladevay Lluch, amb CIF
40866305C, en les condicions establertes en aquesta resolució.

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Begoña Noray LLevot, amb CIF
78085303G, en les condicions establertes en aquesta resolució.

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Joan Balcells Garcia, amb CIF
43702770X, en les condicions establertes en aquesta resolució.

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Lluis Palacín Farré, amb CIF
41095929N, en les condicions establertes en aquesta resolució.

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Ignasi Lapedra LLobet, amb CIF
40885332A, en les condicions establertes en aquesta resolució.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Josep Turmo Pifarre, amb CIF
40844890H, en les condicions establertes en aquesta resolució.

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Jordi Casal Franco, amb CIF
40862361D, en les condicions establertes en aquesta resolució.

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Manel Beneria Farrero, amb CIF
41096561T en les condicions establertes en aquesta resolució.

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Lluís LLebot Farré , amb CIF
78054026F en les condicions establertes en aquesta resolució.

235 2018

08/08/2018

Adjudicar, en el marc del procés de licitació dut a terme a resultes de l’Acord del
Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 182 1
2017 8 06 04 2017, ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària de
l’expedient, la prestació del servei corresponent de la RUTA , Grup de rutes 7:
Recorreguts interns de la Vall de Boí i en enllaços amb la parada del bus,
concretament els recorreguts d'anada i tornada indicats segons quadre, pel curs
escolar 2018 2019 i següents, segons establert als plecs, al proponent no exclòs que
ha obtingut major puntuació en dita licitació, Manel del Pozo Garcia, amb CIF
78077985T, en les condicions establertes en aquesta resolució.

236 2018

09/08/2018

Bestreta campanya NOMES SI ES SI (Compra de xapas )

231 2018

232 2018

233 2018

234 2018
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237 2018

09/08/2018

(Expedient
110/2013-223-A-02-01)
Acceptar l’entrega per l’Ajuntament al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça de la
finca patrimonial propietat de l’Ajuntament del Pont de Suert que el Ple del susdit
ajuntament va acordar en sessió del Ple celebrada en data de 29 de juny de 2017 i
que correspon a la inscrita al Registre de la Propietat de Tremp amb el número de
finca 4427 del Pont de Suert, tot acceptant les condicions de cessió establertes per
l’entitat cedent segons consta al propi acord de cessió. També s’aprova la
formalització de la cessió mitjançant escriptura pública i autoritzar la seva signatura
que s’ha previst que tingui lloc a la Notaria del Pont de Suert, el dia 14 d’agost de
2018

238 2018

16/08/2018

Recepció del garatge i devolució de la fiança a UTCAP El Pont de Suert

239 2018

21/08/2018

Bestreta despeses colonies del servei del SAD/SISI de l'estiu 2018

240 2018

21/08/2018

Aprovació del transport per la trobada de gent gran i dinar del dia 9 de juny d
2018.

241 2018

22/08/2018

Aprovació relació alumnes de transport escolar curs 2018/2019

242 2018

23/08/2018

Dietes i comissions del 2on trimestre

27/08/2018

Decret 243/2018;27 08 2018 - (Expedient 2017/122 02.07) – Obres “Manteniment
d’Accessos als nuclis de població a l’Alta Ribagorça” – Lot 1, Tractaments asfàltics.
Aprovar, amb càrrec a Despeses 2018/1.1531.650.01, la certificació primera, única i
liquidació de les obres esmentades a favor de l’adjudicatari, BENITO ARNÓ E HIJOS
SAU - CIF A25006834 per import de 80.351,36 Euros de base, 16.873,79 Euros d’IVA al
21% i 97.225,15 Euros total, NORANTA SET MIL DOS CENTS VINT-I-CINC Euros amb
quinze cèntims. Aquest acord suposa l’aprovació de la despesa, el reconeixement
del deute i la ordenació del seu pagament a favor del citat adjudicatari per tal
que es realitzi dins els terminis assenyalats per la resolució d’atorgament de la
subvenció que serveix per finançar dita actuació.

244 2018

27/08/2018

Decret 244/2018;27 08 2018 - (Expedient 2017/122 02.07) – Obres “Manteniment
d’Accessos als nuclis de població a l’Alta Ribagorça” – Lot 2, Neteges, drenatges i
elements de contenció. Aprovar, amb càrrec a Despeses 2018/1.1531.650.01, la
certificació primera, única i liquidació de les obres esmentades a favor de
l’adjudicatari, PINATER SL, CIF B25521774, per import de 54.080,03 Euros de base,
11.356,81 Euros d’IVA al 21% i 65.436,84 Euros total, SEIXANTA-CINC MIL QUATRE
CENTS TRENTA-SIS Euros amb vuitanta-quatre cèntims. Aquest acord suposa
l’aprovació de la despesa, el reconeixement del deute i la ordenació del seu
pagament a favor del citat adjudicatari per tal que es realitzi dins els terminis
assenyalats per la resolució d’atorgament de la subvenció que serveix per finançar
dita actuació

245 2018

30/08/2018

Aprovavció de factures i càrrecs domiciliats del mes d'agost de 2018.

246 2018

31/08/2018

Aprovar la liquidació de les despeses de l'organització del Camp de treball
desenvolupat durant la primavera estiu de 2018.

247 2018

31/08/2018

Aprovar la liquidació de la campanya Si és Si desenvolupada durant els perídodes
festius de 2018.

243 2018

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

248 2018

31/08/2018

D e c r e t número 248/2018 de data 31 d’agost de 2018
Prendre coneixement
de que, en data d’avui, 31 d’agost de 2018, Viatges Ribagorçana S.L., amb CIF
B25299363, com adjudicatària de les dues rutes, ha presentat document original
d’un Aval constituït per Caja Rural de Aragon Sociedad Cooperativa de Crédito
CIF F99320848, i domicili a 50003 Zaragoza, C/ San Voto, 6, a favor de P7500013C
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, import de 5.536,80 Euros, constituït en data
24 d’agost de 2018, inscrit al Registre Especial d’Avals de dita entitat financera
amb el número 9900 i termini indefinit amb l’objecte de respondre, pel susdit
import, de les obligacions derivades dels contractes RUTA RUTA 1: EL PLA DE
L'ERMITA - EL PONT DE SUERT (CONCORRENT AMB VIELHA) 3634,05 Euros i RUTA 2.1
(SENET) VILALLER - EL PONT DE SUERT 1902,75 Euros davant de Viatges Ribagorçana
S.L., amb CIF B25299363
Ordenar el registre comptable del valor referit amb la
finalitat per la qual ha estat constituït. Disposar la devolució de l’import íntegre,
abonat en metàl·lic mitjançant abonament en compte (transferència des de
Bantierra)de titularitat d’aquest Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (5714)
BANTIERRA-3191-0409-87-4559493327, que va fer efectiu per la quantitat total de
5.536,80 Euros. L’abonament es podrà realitzar mitjançant traspàs o transferència al
compte acreditat de l’empresa.

249 2018

03/09/2018

Aprovació d'una dotació del Banc aliments a favor de la persona titualr de
l'Expedient 2018/00058 de Serveis Socials

250 2018

03/09/2018

Mesures provisionals en relació a l'adjudicació i posara en funcionament la Ruta 1

251 2018

03/09/2018

Aprovació del padró per a la gestió de residus sólids urbans periode 2 de 2018

252 2018

05/09/2018

253 2018

06/09/2018

Concertació de la pòlissa de crèdit de 250,000€ amb Caixabank SA
Expedient 124/2013 – 222 – Autoritzar, per part del Consell Comarcal de l'Alta
Ribagorça, com entitat contractant, la pròrroga de la prestació del susdit servei
durant el termini màxim establert als plecs o menor en funció d’allò que es
determini a resultes del procés d’avaluació i, en el seu cas, reestructuració del
servei. A efectes d’empara de la pròrroga, es convaliden els serveis materialment
prestats des del dia 1 de juliol de 2018 fins la data de signatura de la present
resolució.
Disposar que, amb caràcter provisional, mentre no es faci efectiva una revisió i, en
el seu cas, reestructuració del servei, s’aplicarà el règim econòmic establert a
l’Annex 2 d’aquesta resolució, autoritzant la liquidació dels serveis, d’acord amb
dit annex, des del primer dia d’entrada en vigor de la pròrroga acordada per
aquesta mateixa resolució

254 2018

12/09/2018

Liquidació del servei del Bus Jove del periode de les festes de l'estiu de l'any 2018.

255 2018

14/09/2018

Pagament de factures vinculades a l'excpedient 91/2018 de col·laboracions amb
entitats comarcals per l'organitzacio d'esdeveniments.

256 2018

14/09/2018

Aprovació de la prestació de servei de transport adaptat per la titular de
l'expedient 2013/00048 de serveis socials.

257 2018

14/09/2018

Aprovació de la modificació del servei d'atencio domiciliaria per a la titular de
l'expedient 2013/00048 de serveis socials

258 2018

17/09/2018

Aprovació d'hores extres del mes d'agost 2018

259 2018

17/09/2018

Pagament de la relació de factures de les activitats realitzades amb motiu del 30
aniversari del consell comarcal (part 2)

260 2018

17/09/2018

Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilaller i el Consell Comarcal de l'Alta
Ribagorça per a la regulació de les relacions derivades del funcionament del
servei municipal de menjador escolar a l’Escola Vidal i Abad de Vilaller en relació,
en el seu cas, a la liquidació de les prestacions i ajuts comarcals associats al
menjador escolar .

261 2018

19/09/2018

Exp.:2012/00067 de Serveis Socials. Aprovar l'adopció de les mesures a favor de
menors, en qualitats d'ajut d'urgència amb l'objecte i a favor dels beneficiaris que
consten a l'esmentat expedient.
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20/09/2018

( Expedient 123 2018 ) - Proposar la pròrroga segona i tercer any del projecte "Alta
Ribagorça 2018 2019" en el marc del desenvolupament de la contractació d'una
AODL finançada a l'empara de la Resolució TSF/1868/2018;25 07 2018

20/09/2018

(Expedient 2017/122 02.07) - Constatar la efectiva finalització de la totalitat de les
obres del projecte “Manteniment d’Accessos als nuclis de població a l’Alta
Ribagorça” que va ser redactat pel Sr. Lluís Florit Molina, enginyer de Forest (COIM
3244) sent aprovat inicialment pel Ple 184-3/2017 8; 11/10/2017 i, desprès de la seva
tramitació, definitivament pel Ple 187-1/2018 8; 22/03/2018. / Constatar que, a més
de les determinacions establertes al projecte, també han estat executades les
millores vinculades a la contractació de les obres i concretades a la part expositiva
d’aquesta resolució. / Aprovar la liquidació de les obres esmentades i concretades
en les relacions valorades que contenen les obres de projecte i les millores
respecte a cada lot adjudicat i que han servit de base per a l’aprovació de les
certificacions d’obres i la seva consegüent liquidació, pagament i justificació. /
Autoritzar que, amb efectes des del dia 31 d’agost de 2018, es formalitzi la
recepció de les obres. / Posar a disposició dels ajuntaments del Pont de Suert, La
Vall de Boí i Vilaller, en les parts del projecte que a cadascun correspon, les obres i
les millores realitzades. En tractant-se de camins oberts la utilització dels quals no ha
estat interrompuda, interpretar que dites obres ja estan materialment entregades i
lliurades a l’ús públic.

264 2018

20/09/2018

Col·laborar en el projecte de cooperació estratègic “Dinamització de la variant
del camí de Sant Jaume Aran-Pirineus”, d’acord amb l’ordre ARP/224/2016, de 18
d’agost per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al
desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de
Catalunya i modificacions posteriors, a on donem suport al projecte per les
anualitats 2017-2019 en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).

265 2018

24/09/2018

(Expedient GENERAL 2018/75 (C85) - Aprovar la liquidació les accions programades
pel Decret 2011/2018 i mateix expedient en relació a la edició de 2018 de
l’esdeveniment “Solistes a l’Alta Ribagorça, 2018, 25è aniversari.Solistes

266 2018

24/09/2018

Jornades gastronomiqies. Aprovar el programa de l'esdeveniment gastronòmic
que que consisteix en la programació de certes activitats culturals lligades a
ofertes gastronòmiques a la comarca.

267 2018

24/09/2018

Expedient 171/2017-05.04 - Adjudicar, amb càrrec a l’aplicació de despeses
2018/1.1531.650.03, la execució de les obres del projecte titulat “Senyalització dels
camins dels faros de l'Alta Ribagorça, Camins de Foc” el qual va ser redactat pel
senyor Lluís Florit i Molina, enginyer de forest, col.legiat número 3244 a favor de
PRAMES SA – A502223031 – Camino de los Molinos, 32 de 50015 Zaragoza amb un
preu d’adjudicació de 31.684,68 Euros de base, 6.653,78 Euros d’IVA al 21% i
38.338,46 Euros total coincident amb el tipus de licitació. (Línia de subvencions
Espais Protegits 2017)

268 2018

25/09/2018

Expedient 2013 00076 de Serveis Socials - Aprovar una prestació del Servei de
Transport Adaptat a favor de la persona titular de l'expedient en les condicions
que consten al mateix.

269 2018

25/09/2018

Contractació/modificacio del contracte de Maria del Mar Codina Canals per la
finalització del contracte a petició voluntaria de la Sra. Berta Terres de l'area de
Joventut

270 218

28/09/2018

Expedient 2018/129.01) - Convocatòria d'una sessió – ordinària- del Ple d'aquest
Consell Comarcal que s’ ha previst celebrar el dimecres dia 10 d'octubre de 2018,
a les 20.00 hores (Sessió número 189-3/2018 8 10 10 2018 20:00)

271 218

28/09/2018

Expedient 2018/129.01) - Convocatòria d'una sessió – ordinària- del Consell
d'Alcaldes fixada pel dimecres 10 d’octubre de 2018, a les 10:00 hores.

272 218

28/09/2018

Expedient 2018/129.01) - Convocatòria d'una sessió – ordinària- de la Comissió
d'Assumptes Generals d'aquest Consell Comarcal fixada pel dimecres
10
d’octubre de 2018, a les 13.30 hores.

262 2018

263 2018

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
273 2018

28/09/2018

Aprovació de factures i càrrecs domiciliats del mes de setembre de 2018

01/10/2018

(Expedient 2017/182/08.04 2101) - Constatar la necessitat de dur a terme
actuacions destinades a la formació del “Centre de BTT de l’Alta Ribagorça”. /
Iniciar un nou expedient de contractació d’obres adoptant com forma
d'adjudicació del contracte el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.

275 2018

01/10/2018

Delegar les funcions de despatx d'aquesta Presidència, durant els dies del dimarts
dia 2 d’octubre de 2018 fins el dia dimarts dia 2 d’octubre de 2018, en favor de la
vicepresidenta segona senyora Maria José Erta Ruiz durant els dies de la meva
absència podent ser substituïda, en les referides funcions pel titular de la
vicepresidència primera, senyor José Antonio Troguet Ballarin.

276 2018

02/10/2018

Exp.:2012/00049 de Serveis Socials. Aprovar l'adopció de les mesures a favor de
menors, en qualitats d'ajut d'urgència amb l'objecte i a favor dels beneficiaris que
consten a l'esmentat expedient.

277 2018

09/10/2018

Aprovació d'ajut d'urgència social per a menors de l'expedient 2012/00067 de
serveis socials.

278 2018

09/10/2018

Aprovació d'ajut d'urgència social per a menors de l'expedient 2012/00067 de
serveis socials.

279 2018

09/10/2018

Aprovaciò del servei de teleassistència per la titular de l'expedcient 2017/00028 de
serveis socials.

280 2018

09/10/2018

Bestreta per la fira de turisme de Girona amb la finalitat de promocionar la
Comarca de l'Alta Ribagorça.

281 2018

09/10/2018

Premi fira de Tots Sants de Vilaller 2018

282 2018

10/10/2018

Aprovació de les bases de la 14a edició del concurs i premi Jove Emprenedor
2018.

274 2018

Tercer.-

Despatx ordinari, correspondència, comunicacions oficials i informacions de Presidència.

Informació administrativa i econòmica incorporada a l’expedient de la sessió:
Incorporada a l’expedient de la sessió la relació dels expedient registrats durant el període.
Incorporada a l’expedient de la sessió la relació i còpia dels informes de secretaria intervenció
registrats, així com la referència de les trameses d’informació pressupostària, d’endeutament i de
deute comercial.
Òrgans col·legiats:
El senyor president dona compte de les reunions amb els diversos òrgans col·legiats mantingudes
durant el període resultant, tot seguit referenciades.
Òrgan col·legiat:

Expedient:

Consell d’Alcaldes
2018/074.01.03

189-3/2018 8
Sessió núm:
Convocatòria: Decret 271/2018 de data 01/10/2018
Caràcter:
ordinari
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Data:

dimecres 10 d’octubre de 2018, a les 10:00 hores,

Horari:
Lloc:

10:00 hores fins 11:00 hores
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Primer.Segon.Tercer.-

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, 04 de juliol de 2018.
Examen i presa de coneixement dels assumptes inclosos a l’ordre del dia de la sessió
ordinària del Ple 189-3/2018 8 que s’ha de celebrar el dimecres 10 d’octubre de 2018.
Assumptes generals, propostes i actuacions d’interès municipal i comarcal.

Òrgan col·legiat:
Expedient:

Comissió d’Assumptes Generals
2018/129.01

Sessió núm.:

189-3/2018 8

Caràcter:

Ordinari

Data:

dimecres 10 d’octubre de 2018,

Horari:

De 14.30 a 15.10 h

Lloc:

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Senyor

Josep Lluís Farrero Moyes (present)
José Antonio Troguet Ballarin
(present)

Senyor
Senyor

Joan Ramon Piqué i Badia (present)

Grup CiU (10 vots)
Grup CiU (10 vots)
Grup AAE Alta Ribagorça (4 vots) (5
escons)

Senyora

Olga Escoll Piqué (present)

Senyor

Jaume-Lluís Colom Gorgues, secretari interventor

Grup Candidatura de Progrés (4 vots)

Senyor
Javier Alonso Villaverde, gerent
ORDRE DEL DIA:
Primer.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, 04 de juliol de 2018.
Segon.Examen i presa de coneixement dels assumptes inclosos a l’ordre del dia de la sessió
ordinària del Ple 189-3/2018 8 que s’ha de celebrar el dimecres dia 10/10/2018.
Tercer.Assumptes generals, propostes i actuacions d’interès municipal i comarcal.
Informacions generals:
El senyor president dona compte de les visites i gestions materials realitzades durant el període fent-ne
una exposició succinta, així com comentant els esdeveniments més destacables del període
incorporant el resum següent:
10 de juliol, reunió a Barcelona amb la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat.
11 de juliol Reunió amb l’Associació de Gent Gran.
12 de juliol Reunió de presidents de consells comarcals a Sort.
16 de juliol Entrevista i benvinguda als participants del Cap de Treball.
18 de juliol Reunió amb el president de la Diputació.
23 de juliol, celebració de la reunió del Consell d’Administració de l’OOAA Ara Lleida.
23 de juliol, assistència a l’acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi a la economista, catedràtica de
Boí, senyora Lourdes Beneria Farré.
24 de juliol celebració al Pont de Suert de l’Assemblea del consorci Leader Pirineus.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

25 de juliol, celebració d’una reunió entre Creu Roja i els ajuntament per tractar criteris i rebre
orientacions envers la qüestió d’acollida als refugiats.
1 d’agost reunió del LEADER.
24 d’agost Reunió amb els alcaldes de Montanui i Bonansa en relació a projectes comuns,
concorrents o anàlegs en relació al desenvolupament de rutes de BTT.
29 d’agost, presentació de l’esdeveniment esportiu La Falla a alcaldes i presidents de la Ribagorza.
4 de setembre, reunió sobre l’inici de funcionament del servei de transport escolar.
5 de setembre, reunió a Vielha sobre els jocs d’hivern.
6 de setembre, assistència a l’inici del curs d’estiu en relació a les mines de Malpàs.
6 de setembre, reunió de presidents de consells comarcals a Sort.
13 de setembre, assistència a la reunió “Aplec Seniors” a Tremp.
17 de setembre, Reunió a Aran Salut per la licitació de les obres de formació dels quiròfans.
18 de setembre, reunió amb Marc Puig Pey, responsable de la Fundació Alicia.
19 de setembre, assistència a l’acte de reconeixement dels esportistes del Pirineu celebrat al Pont de
Suert.
20 de setembre, reunió a Lleida en relació a la liquidació final del CAP del Pont de Suert.
21 de setembre, al matí, reunió al Consorci del Romànic i a la tarda, participació a La Seu d’Urgell a la
taula estratègica d’estacions de muntanya.
22 de setembre, participació al Consell general de l’IDAPA.
24 de setembre, reunió a la Seu amb el conseller d’Interior en relació a la creació de la regió
d’emergències al Pirineu.
27 de setembre, presentació de les Jornades Gastronòmiques del bolet a l’Alta Ribagorça.
29 de setembre, inauguració de la casa de colònies Casa Llavasa.
Informe de gestió:
També es dona compte al Ple de les actuacions, gestions i esdeveniments que s’estimen més
destacables durant el període en els termes literals de l’informe preparat pel gerent, incorporat a
l’expedient de la sessió i ANNEXAT desprès del final de l’Acta.
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Quart.-

(Exp. 2018/69/05.01–213). Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2017.

(Expedient 2018/69/05.01–213–E-1-1) - El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 març, mitjançant el qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, regula, en el seu article 212, el procediment i els
tràmits per a l’elaboració del compte general. Atenent el precepte esmentat, un cop aprovada la
liquidació del pressupost, la intervenció ha de formar el compte general, el qual s’ha de posar a
disposició i sotmetre’s a informe de la comissió especial de comptes. Un cop dictaminats els comptes,
se sotmeten a informació pública durant un període de 15 dies (8 més els interessats), durant els quals
es poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. Acompanyat dels informes de la
comissió especial i de les reclamacions i objeccions formulades, el compte general se sotmet al Ple de
la corporació. Els comptes, degudament aprovats, s’han de trametre a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Exercici 2017. Mitjançant el Decret de Presidència número 064/2018; 07/03/2018 es va adoptar l’acord
d’aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici de 2017 i es va ordenar la incorporació
de l'esmentada liquidació a l’expedient del compte general.
En data 4 de juliol de 2018, la Comissió Especial de Comptes va reunir-se i va adoptar l’acord
d’informar favorablement el Compte General del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça de l’exercici
2016.
El Compte General està integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
Administració General del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Alhora, també es va determinar exposar al públic el compte general durant un termini de 15 dies, a fi
que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i
les observacions oportunes perquè puguin ser resoltes per la pròpia Comissió Especial de Comptes.
Finalment també es va acordar elevar al Ple el compte general a efecte d’aprovar-lo.
Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida del dia 13 de juliol de 2018 (BOP136/2018 ) i al tauler es va fer
públic l’anunci d’exposició pública esmentat i, en conseqüència va finalitzar el 09/08/2018 el termini
de 23 dies habilitat per presentar reclamacions, esmenes o observacions al compte general exposat.
No se n’ha presentat cap ni durant l’esmentat termini ni fins a la data de formulació de la present
proposta d’acord.
A l’expedient de la present sessió s’ha incorporat a disposició un exemplar dels estats anuals de la
memòria, així com un resum de dades que també queda reproduït a l’annex del present acord.
En conseqüència, cal sotmetre a la consideració del Ple l’aprovació del compte general de l’exercici
2017 en el termes següents, respecte al qual proposo l’aprovació. Alhora, també es proposa ser
autoritzat a fer efectiva la incorporació de romanents de l’exercici anterior que es derivin d’aquesta
aprovació (romanent afectat):
Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels estats
incorporats a l’expedient de la sessió i resumits a l’annex del present acord.
Segon. Aprovar la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes
anuals autoritzant la seva incorporació a l’arxiu.
Tercer. Ratificar la tramesa de la liquidació a l’administració de l’Estat i la de la Generalitat de
Catalunya.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple, resulta a provada per majoria simple de 9

vots a favor (Josep Lluís Farrero Moyes, José Antonio Troguet Ballarin, Maria José Erta Ruiz,

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Alfons Duat Noray, Marimar Fernández Garcia, Guillem Fornons Vega, Marisol Garcia
Ardanuy, Marta Rollan Fierro, Josep Antoni Parache Palacín ) i 6 abstencions (Joan Ramon
Piqué Badia, Enric Fueyo Vidal, Anna Maria Cherta Vivien, Olga Escoll Piqué, Juan Rodriguez
Gros, Asunción Besa Estéve).
RESUMS / ANNEX DE TRÀMITS I RECULL D’ALGUNES DADES:
QUADRE D'ACORDS I TRAMITACIONS EXERCICI 2017:
Pressupost
Projecte

Aprovació:

Decret número 325/2016; 16/12/2016

Coneixement:

Comissió d’Assumptes Generals 20 de desembre de 2016

Elevació al Ple:

Decret Presidència 325/2016; 16/12/2016
PLE Ordinari 181-4/2016 8 ,celebrat en data 22/12/2016 - ( aprovada per

Pressupost:

Modificacions:

Liquidació:
Exp. 2018/69/05.01 213]

Aprovació:

majoria simple de 8 vots a favor (Josep Lluís Farrero Moyes, José Antonio
Troguet Ballarín, Maria José Erta Ruiz, Marimar Fernández Garcia,
Guillem Fornons V ega, Marisol Garcia Ardanuy, Marta Rollan Fierro,
Josep Antoni Parache Palacín) i 4 abstencions (Joan Ramon Piqué
Badia, Anna Maria Cherta V ivien, Olga Escoll Piqué, Antonio Torres
Gómez).

Informació Pública:

BOP de Lleida BOP de Lleida 245;23/12/2016 i al Tauler de la corporació.
El període d’informació pública va iniciar-se el dia 23 de desembre de 2016
i va finalitzar el dia 12 de gener de 2017. Sense al·legacions.

Publicacions:

Publicació resum: BOP de Lleida número 012 de 2017 de data
18 de gener de 2017, pàgines 145, 146, 147, 148

Aprovacions:

Detall veure quadre.
Refós 184-3/2017 8 ;11/10/2017 ordinari

Informació Pública:

BOP de Lleida número BOP número 211, de data 2-11-2017, i
Tauler de la corporació des de la mateixa data. Va iniciar-se el
3/11/2017 i va finalitzar el dia 21 d’octubre de 2017

Publicacions:

BOP de Lleida número 247/2017 de 28 de desembre de 2017

Aprovació:

Decret número 064/2018; 07/03/2018

Compte al Ple:
Tramesa arxius:
Tramesa expedient:

Compte General: Comissió de Comptes

Coneixement del Ple Decret número 064/2018; 07/03/2018 al
Ple 187 1 2018 8 22 03 2018 ORDINARI
Generalitat:
Hisenda:
Generalitat:
Hisenda:
Conv ocatòria: Decret 171-2018-26-06-2018
Comissió Especial de Comptes dimarts dia 4 de juliol de 2018
RESULTAT: Majoria absoluta de 10 v ots ponderats i 7 abstencions ponderades

Informació pública

Butlletí Oficial de la Província de Lleida del dia 13 de juliol de
2018 (BOP136/2018 ) i al tauler. Iniciat el període el 13/07/2018,
va finalitzar el 09/08/2018.

Al·legacions:

NO se n'han presentat

Elevació al Ple

Sessió ordinària 189-3/2018 8; 10/10/2018
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RESUM PREVISIONS VERSUS EXECUCIÓ:
2

DADES PRESSUPOSTÀRIES

0

1

7

2

0

1

6

PRESSUPOST:
La Previsió inicial del pressupost va pujar
La Previsió definitiva del pressupost va pujar

3.131.926,81
3.610.903,92

3.283.671,77
4.037.066,20

Despeses/obligacions:
Durant l'exercici s’han contret obligacions pressupostàries per

2.903.603,75

3.236.906,05

Les obligacions contretes representen, respecte a les previsions inicials el %
Les obligacions contretes representen, respecte a les previsions definitives el %

Ingressos/drets:
Durant l'exercici s’han registrat drets pressupostaris per

92,71
80,41

98,58
80,18

3.163.997,99

3.699.963,17

101,02
87,62

112,68
91,65

260.394,24

463.057,12

0,00
0,00
72.429,12

0,00
0,00
0,00

187.965,12

463.057,12

Els drets contrets representen, respecte a les previsions inicials el %
Els drets contrets representen, respecte a les previsions definitives el %
El resultat pressupostari BRUT (drets menys obligacions) ha estat
Al RESULTAT ANTERIOR LI EFECTUEM ELS AJUSTOS SEGÜENTS:
4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.(+)
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici (+)
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici (-)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

LIQUIDACIÓ INGRESSOS EXERCICI CORRENT:
1. Ingressos

Consignació
Definitiva

Drets
Reconeguts

0,00

0,00

Impostos directes

0,00

Pendent
cobrament
0,00

0,00

0,00

0,00

731.333,52

640.435,30

90.898,22

2.254.718,56

2.132.219,64

1.682.110,15

450.109,49

1.500,01

0,00

2.907.937,11

2.863.553,16

Ingressos patrimonials

0,00
98,47

2.322.545,45

0,00
81,11

541.007,71

100,00

0,00

0,00

0,00

535.026,33

300.444,83

76.000,00

224.444,83

535.126,33

300.444,83

56,14

76.000,00

25,30

224.444,83

3.443.063,44

3.163.997,99

91,89

2.398.545,45

75,81

765.452,54

167.840,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital (NO HI HA CONTRIBUCIONS
ESPECIALS)
b) Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)

% RL/DR

0,00

Taxes i altres ingressos (menys contribucions especials)

a) Operacions corrents

Recaptació
Líquida

651.718,54

Impostos indirectes

Transferències corrents

% Dr/Cd

Actius financers
Passius financers

167.840,48

0,00

3.610.903,92

3.163.997,99

87,62

Consignació
Definitiva

Obligacions
reconegudes

% Or/Cd

Despeses de personal

1.216.240,21

1.166.015,26

1.164.740,92

1.274,34

Despeses de béns corrents i serveis

1.509.215,20

1.409.823,25

1.155.261,37

254.561,88

c) Total operacions financeres
Total ingressos (a + b + c)

0,00
2.398.545,45

0,00
75,81

765.452,54

LIQUIDACIÓ DESPESES EXERCICI CORRENT:
2. Despeses

Pagaments
líquids

% Pl/Or

Pendent
Pagament

Despeses financeres

18.577,46

5.639,24

5.629,04

10,20

Transferències corrents

92.135,90

45.137,96

20.068,43

25.069,53

2.836.168,77

2.626.615,71

600.180,21

232.355,27

209.053,30

23.301,97

3,30

0,00

0,00

0,00

a) Operacions corrents
Inversions reals
Transferències de capital

92,61

2.345.699,76

89,31

280.915,95

600.183,51

232.355,27

38,71

209.053,30

89,97

23.301,97

3.436.352,28

2.858.970,98

83,20

2.554.753,06

89,36

304.217,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Passius financers

174.551,64

44.632,77

44.632,77

0,00

c) Total operacions financeres

174.551,64

44.632,77

44.632,77

3.610.903,92

2.903.603,75

b) Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)
Actius financers

Total despeses (a + b + c)

80,41

2.599.385,83

COMPARACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESES/INGRESSOS EXERCICI CORRENT:

0,00
89,52

304.217,92

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
3. Situació econòmica

Previsions

Drets/obligac

Moviment fons

Deut./Cred.

Total ingressos

3.610.903,92

3.163.997,99

2.398.545,45

765.452,54

Total despeses

3.610.903,92

2.903.603,75

2.599.385,83

304.217,92

0,00

260.394,24

-200.840,38

461.234,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferències

Contribucions especials/quotes urbanístiques

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS

OBLIGACIONS

AJUSTOS

RESULTAT

RECONEGUTS NETS RECONEGUDES NETES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

PRESSUPOSTARI

2.863.553,16

2.626.615,71

300.444,83

232.355,27

236.937,45
68.089,56

3.163.997,99

2.858.970,98

305.027,01

2. Actius financers

0,00

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

44.632,77

-44.632,77

3.163.997,99

2.903.603,75

260.394,24

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.

0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

72.429,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

187.965,12

ESTAT PRESSUPOSTARI INGRESSOS TANCATS:
Saldos drets

Variacions

a inici exercici

rectificacions

Cobraments

Drets pendents
de cobrament

1

IMPOSTOS DIRECTES

0,00

0,00

0,00

0,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

415.662,45

0,00

49.249,77

366.412,68

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

813.740,68

891,25

404.011,76

410.620,17

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

0,00

0,00

0,00

0,00

6

ALIENACIO D'INVERSIONS REALS

0,00

0,00

0,00

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPIITAL

729.520,74

-221.661,59

475.695,78

32.163,37

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

9

PASSIUS FINANCERS.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.958.923,87

-220.770,34

928.957,31

809.196,22

ESTAT PRESSUPOSTARI DESPESES TANCATS:
Obligacions Modificacions
inicials

saldo inicial i

Total

Prescripcions

obligacions

Pagaments
realitzats

anul.lacions

1

DESPESES DE PERSONAL.

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3

Obligacions
pdts. de
pagament

19.623,05

0,00

19.623,05

0,00

875,88

18.747,17

782.215,47

-1.656,00

780.559,47

0,00

715.557,24

65.002,23

DESPESES FINANCERES.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

INVERSIONS REALS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

PASSIUS FINANCERS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801.838,52

-1.656,00

800.182,52

0,00

716.433,12

83.749,40
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EXAMEN SUCCINT ALS MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS – CREDITORS I DEUTORS-:
NP CREDITORS
Compte

Descripció

Saldo a 1 de gener

Modificacions saldo

Abonaments

Total creditors
Càrrecs realitzats en

Creditors pdts. de

inicial

realitzats en

l'exercici

pagament a

l'exercici

31/12/2017.

410

Creditors per IVA suportat.

3.056,91

0,00

16.267,95

19.324,86

16.071,22

3.253,64

41906

Retenció judicial d'hav ers

71.956,49

0,00

1.381,57

73.338,06

1.375,68

71.962,38

41907001

FIANCES

300,51

0,00

0,00

300,51

0,00

300,51

41907011

COPASA, CENTRE REHABILITACIO FISIOTERAPEUTIC PONT DE

819,38

0,00

0,00

819,38

0,00

819,38

41907012

COPASA, FIANÇA COND.ESPAIS PUBLICS A L'ACCES A PONT DE

1.685,30

0,00

0,00

1.685,30

0,00

1.685,30

41908

De particulars

419900

VIATGES IMSERSO

419906

REGULARITZACIONS INGRESSOS INDEGUTS

419907

INGRESSOS MUTUA SALUT

419908

ALTRES CREDITORS

4750

Hisenda pública, creditor per IVA.

47510

Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal-

47511

Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals-

4760

Seguretat Social

4770

IVA transferit

521

Deutes per operacions de tresoreria.

560

Fiances rebudes a curt termini
TOTAL

0,00

0,00

690,00

690,00

690,00

0,00

9.620,27

0,00

15.667,27

25.287,54

25.287,54

0,00

-269,78

0,00

4.204,77

3.934,99

4.162,20

-227,21

2.368,05

0,00

11.674,19

14.042,24

11.674,19

2.368,05

0,00

0,00

273,53

273,53

273,53

0,00

39.302,04

0,00

135.868,68

175.170,72

137.184,18

37.986,54

3.479,17

0,00

14.529,42

18.008,59

14.355,16

3.653,43

25.886,06

0,00

333.294,06

359.180,12

330.628,31

28.551,81

0,11

0,00

11.780,92

11.781,03

11.781,03

0,00

5.896,38

0,00

3.072,25

8.968,63

1.282,25

7.686,38

164.100,89

0,00

548.704,61

712.805,50

554.765,29

158.040,21

EXAMEN SUCCINT ALS MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS – CREDITORS I DEUTORS-:
NP DEUTORS
Compte

Descripció

440

Deutors per IVA transferit.

44991

ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

4700

Hisenda pública, deutor per IVA.

4720

IVA suportat

565

Fiances constituïdes a curt termini

Saldo a 1 de gener

TOTAL

Modificacions saldo

Càrrecs realitzats en

inicial

l'exercici

Total deutors

Abonaments

Deutors pendents

realitzats en

de cobrament a

l'exercici

31/12/.

1.247,42

2.418,04

0,00

11.780,92

14.198,96

12.951,54

33,93

0,00

924,38

958,31

924,38

33,93

3.998,88

0,00

4.487,03

8.485,91

3.998,88

4.487,03

0,00

0,00

16.267,95

16.267,95

16.267,95

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

6.500,85

0,00

33.460,28

39.961,13

34.142,75

5.818,38

EXAMEN SUCCINT ALS MOVIMENTS EXTRAPRESSUPOSTARIS – PENDENTS D’APLICACIÓ-:
NP INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR
Compte

Descripció

Cobraments pdts.

Modificacions saldo

Cobraments

d'aplicació a 1 de

inicial

realitzats en

gener

5546

A CAIXA REINTEGRAMENTS

5549

ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO
TOTAL

Total cobraments
Cobraments aplicats
pdts. aplicació

en l'exercici

l'exercici

Cobraments pdts.
d'aplicació a
31/12.

0,00

0,00

379,10

379,10

379,10

0,00

21.467,54

0,00

18.169,68

39.637,22

19.686,43

19.950,79

21.467,54

0,00

18.548,78

40.016,32

20.065,53

19.950,79

Saldo a 1 de gener

Modificacions saldo

Càrrecs realitzats en

Total deutors

Abonaments

Deutors pendents

inicial

l'exercici

realitzats en

de cobrament a

l'exercici

31/12.

NP PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR
Compte

555

Descripció

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

TOTAL

14.679,60

0,00

20.575,69

35.255,29

14.298,21

20.957,08

14.679,60

0,00

20.575,69

35.255,29

14.298,21

20.957,08
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ESTAT DE LA CAIXA – EXISTÈNCIES I MOVIMENTS-:
TRESORERIA

Saldo inicial

Cobraments

Pagaments

Saldo final

570

CAIXA

209,28

100,00

255,18

54,10

5700

CAIXA CORPORACIO

209,28

100,00

255,18

54,10

571

BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS

302.167,25

4.287.795,53

4.258.108,06

331.854,72

5710

2100-0159-78-0200075827

64.462,01

1.518.420,16

1.502.736,23

80.145,94

57110

2013-0040-02-0200212146
159.324,36

[*

1

Referència extracte ]

[*
6.568,71
[*
1.060,99
[*
496,07
[*
228.887,54
[*
261,22
[*
14.434,25
[*
4.549,07

2

Referència extracte ]

3
4
5
6
7
8

Referència extracte ]

57111

0182-6035-43-0201538513

25.620,22

140.272,85

5712

2100-3617-20-2500004284

11.649,97

15.667,27

26.256,25

5713

BSCH-0049-2544-11-1210170130

525,31

90,76

120,00

5714

BANTIERRA-3191-0409-87-4559493327

197.702,33

2.025.856,00

1.994.670,79

5716

VISA 2100-0159-73-0200091445

309,22

0,00

48,00

5717

2100-3617-20-2500009930

1.898,19

587.488,49

574.952,43

573

BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE RECAPTA

36.615,19

7.439,88

39.506,00

5731

2100-0159-79-0100781666

2.989,62

6.189,50

6.886,00

57360

ESCOMBRERIES 2013-0040-07-0200519373
28.245,01

540,20

27.060,00

5.380,56

710,18

5.560,00

530,74

0,00

3.294,31

3.230,44

63,87

57361

ESCOMBRERIES 0182-6035-40-0201592313

57370

ESCOMBRERIES 2013-0040-06-0200908622

57371

ESCOMBRERIES 0182-6035-46-0201584677

575

BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMEN

5750

Bancs i institucions de crèdit. Pagaments a justificar

57

FORMALITZACIÓ

5571

FORMALITZACIÓ

5572

FORMALITZACIO SERVEIS SOCIALS

5575

Formalització varis

[* 9
1.725,21
[* 10
2.293,12

0,00

3.294,31

3.230,44

63,87

-1.000,00

24.673,16

23.673,16

0,00

0,00

23.673,16

23.673,16

0,00

-1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

4.323.302,88
4.324.772,84
(Sense formalització)

336.521,76
336.457,89

337.991,72

[* 11

Referència extracte ]
Referència extracte ]
Referència extracte ]
Referència extracte ]
Referència extracte ]
Referència extracte ]
Referència extracte ]
Referència extracte ]

Conciliacions
No hi ha cap supòsit que hagi requerit conciliació de saldos
Altres coses
Iniciat l'exercici 2018 s'ha resolt la diferència crònica de desquadrament a Caixa corporació generant un asdir de 2018 que sortirà a
la documentació de l'arqueig del mes de 2018 en que es va fer

ROMANENT DE TRESORERIA:
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017
IMPORTS ANY 2017

1. (+) Fons líquids
2. (+) Dret s pendent s de cobrament

IMPORTS ANY ANTERIOR 2016

336.457,89

338.991,72

1.580.467,14

1.965.424,72

(+) del Pressupost corrent

765.452,54

1.230.075,59

(+) de Pressupost os t ancat s

809.196,22

728.848,28

5.818,38

6.500,85

(+) d'operacions no pressupost àries

3. (-) Obligacions pendent s de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupost os t ancat s
(+) d'operacions no pressupost àries

546.007,53

965.939,41

304.217,92

687.688,86

83.749,40

114.149,66

158.040,21

164.100,89

4. (+) Part ides pendent s d'aplicació

1.006,29
-6.787,94

(-) cobrament s realit zat s pendent s d'aplicació definit iva

19.950,79

21.467,54

(+) pagament s realit zat s pendent s d'aplicació definit iva

20.957,08

14.679,60

I. Romanent de t resoreria t ot al (1 + 2 - 3)

1.371.923,79

1.331.689,09

II. Saldos de dubt ós cobrament

1.170.935,56

1.115.786,93

160.940,43

159.632,48

40.047,80

56.269,68

III. Excés de finançament afect at
IV. Romanent de t resoreria per a despeses generals (I - II - III)
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DEUTE:
ESTAT DEL DEUTE CAPITALS
Compte

Descripció

Pendent inicial

Creacions

Amortitzacions

Pendent a 31/12.

Comprov ació

i altres
disminucions

2008000003 Préstec Exp. 76/06 Locals c/Aigüestortes

final al quadre
Llarg termini

Curt termini

Total

d'amortització
entitat financera

3.915,72

0,00

3.913,57

0,00

0,00

0,00

170.637,07

0,00

40.719,20

88.511,31

41.406,56

129.917,87

129.917,87

TOTAL Deutes amb entitats de crèdit

174.552,79

0,00

44.632,77

88.511,31

41.406,56

129.917,87

129.917,87

TOTAL CAPITALS

174.552,79

0,00

44.632,77

88.511,31

41.406,56

129.917,87

129.917,87

2010000001 Prèstec, contracte núm: 9620.311-36644221

ESTAT DEL DEUTE INTERESSOS
Compte

Descripció

Meritats i no v ençuts inicial

Meritats
en l'exercici

Cinquè.-

Vençuts
en l'exercici

Llarg termini

Curt termini

2008000003 Préstec Exp. 76/06 Locals c/Aigüestortes

0,00

0,00

1,94

1,94

2010000001 Prèstec, contracte núm: 9620.311-36644221

0,00

0,00

2.541,21

2.541,21

TOTAL Deutes amb entitats de crèdit

0,00

0,00

2.543,15

TOTAL INTERESSOS

0,00

0,00

2.543,15

Rectificacions
Meritats
i
i no v ençuts a 31/12.
traspassos
Llarg termini

Curt termini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.543,15

0,00

0,00

0,00

2.543,15

0,00

0,00

0,00

(Exp. 2017/182/08.04 2101). Acords en relació a la tramitació del projecte bàsic definitiu de
Centre de BTT de l’Alta Ribagorça i al procés de contractació de les obres.

(Expedient 2017/182/08.04 2101) - Un centre de BTT és un espai de lliure accés pensat per als practicants de la
bicicleta tot terreny, amb més de 100 km d’itineraris perfectament senyalitzats, que parteixen d’un punt
d`acolliment amb informació turística i serveis per a la bicicleta.
La confecció de l’oferta d’itineraris dissenyats des de cada centre de BTTT ha de permetre que tothom, debutant
o expert, pugui practicar amb tranquil·litat la BTT i alhora conèixer les riqueses paisatgístiques, naturals i culturals
de l’indret on s’ubica.
Es coneix que a Catalunya hi ha 18 centres de BTT. El Centre BTT esdevé el punt d'acollida on s’ha de poder trobar
tota la informació sobre el recorregut.
La comarca de l’Alta Ribagorça, ja des de fa anys, ve sent un punt de destinació dels practicants de la bicicleta
de muntanya.
Certament ocupa un territori que presenta un elevat potencial turístic en diferents productes (natura, muntanya,
neu, patrimoni i oci). Davant aquest recursos i capacitats, és necesssari desenvolupar plataformes i infraestructures
per al desenvolupament de l'activitat econòmica i desestacionalització de l'oferta turística. Un espai que el
producte cicloturístic ocuparia ajudant al desenvolupament econòmic del territori.
Aquest fet, fa que resulti especialment interessant proveïr als eventuals visitants d’una oferta de rutes
senyalitzades, marcades i de diferents nivells de dificultat permetent associar a la mateixa un sistema
d’allotjaments i establiments de restauració específicament preparats així com, també, un seguit de serveis en la
línia de les necessitats del ciclista de BTT.
L’establiment d’un centre de BTT pot satisfer aquestes expectatives. A més, si aquest centre és compatible amb
els estàndards definitoris que puguin trobar-se establerts no solament s’aportarà la satisfacció d’expectatives i
necessitats i es fomentarà el consum de productes i serveis pels usuaris sinó que, a més, es donarà al conjunt de
rutes ofertes i integrades al centre de BTT una imatge homologada de producte que sumarà al conjunt de les
ofertes d’aquesta mesa al llarg del territori.
Mitjançant acord del Ple d’aquest Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, adoptat en sessió número 178-1/2016 8;
ordinària celebrada el dia 20 d’abril de 2016, va ser aprovada la memòria de l’actuació “Centre de BTT de l’Alta
Ribagorça” atorgant àmplies facultats a la Presidència per què, un cop consolidat el finançament, promogués la
redacció del projecte executiu, aprovés dur a terme l’actuació, incloent entre les facultats: aprovar el projecte
executiu; desenvolupar el procés o els processos de contractació, adjudicar-los, dirigir-los i liquidar-los; promoure i
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formalitzar la sol·licitud o sol·licituds de subvenció; rebre la inversió, i justificar-la davant els organismes
corresponents.
Atenent les determinacions anteriors, es va encarregar el projecte bàsic per concretar i definir el projecte de
“Centre de BTT de l’Alta Ribagorça” que constarà de 11 rutes de diversa longitud i dificultat, conformant un total
de 184,14 quilòmetres de recorreguts, tots ells sobre camins i senders existents de titularitat municipal. Alhora, es va
promoure i obtenir les necessàries aprovacions municipals per part dels ajuntaments titulars de les vies per poder
disposar dels terrenys i vincular-los a la formació de la xarxa. Finalment, es va sol·licitar i obtenir del Consorci
Leader Pirineus Occidentals el finançament subvencionat consistent en una subvenció atorgada per Resolució de
la Direcció General de Desenvolupament Rural de 03 de juliol de 2018, per import de 33.288,00 Euros de subvenció
distribuïda en 18.974,16 Euros (57%) pel DARP i 14.313,84 Euros pel FEADER (43%) que suposa un finançament del
76% de la despesa elegible (sense IVA).
Pel que fa a la disponibilitat dels terrenys, de les instal•lacions i de les autoritzacions i concessions administratives
que són necessàries per a l'execució de les obres, cal dir que dites infraestructures són de titularitat municipal de
cadascun dels citats ajuntaments. Es disposa de la corresponent autorització/encàrrec de gestió de cada un dels
municipis titulars dels accessos per a realitzar les actuacions.
Per dur a terme l’actuació descrita, fou encarregada la redacció d’un projecte de “Centre de BTT de l’Alta
Ribagorça” que va ser redactat pel Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Especialitat de Gestió,
senyor Félix Jordan de Urries Mur, amb DNI 18053433C. L’ha redactat per compte de la consultora B22343438
Pirineo en Ruta SL sent-li encarregat pel preu de 3.900 Euros de base, 819,00 Euros d’IVA al 21% y 4.719,00 Euros
total.
Addicionalment, (però, tot i que valorat, només incorporable com millores sense cost per la corporació
contractant o com obres addicionals), també s’han calculat, dins del mateix objecte de l’actuació, algunes
unitats de millora que, cas de poder se realitzar, aportarien un valor afegit a l’equipament i que consistirien
incrementar unitats d’obres o equipaments en certs apartats del pressupost, les quals es durien a terme sense cost
i puntuables en el marc de la licitació.
Les actuacions anteriors es concreten en el projecte “Centre de BTT de l’Alta Ribagorça” que constarà de 11 rutes
de diversa longitud i dificultat, conformant un total de 184,14 quilòmetres de recorreguts, tots ells sobre camins i
senders existents de titularitat municipal sent el Pressupost total de l’actuació de 45.411,24 Euros de base, 9.536,36
Euros d’IVA al 21% i 54.947,60 Euros total.
L’actuació esmentada ve a consistir en la de senyalització i abalisament de rutes de bicicleta de muntanya,
l'equipament d'aquestes rutes, la formació d’equipaments complementaris consistents en la construcció i
instal·lació in situ d’unitats, en punts d'acollida o punt d'informació del propi CENTRE BTT, d'estacions de servei per
a bicicletes, en les quals el ciclista disposa d'un punt de rentat de bicicletes, un aparca bicis, i una estructura amb
un kit d'eines de reparació i una bomba d'inflar. A més s'establiran diferents taules panoràmiques i panells
informatius per tal de millorar la informació i interpretació del terreny i l'espai de pràctica. També es contempla al
projecte la possibilitat de desenvolupar accions estratègiques adreçades a la promoció i foment del seu ús.
Aquestes darreres, tot i que mencionades no estan incorporades al pressupost, i es troben, en conseqüència
excloses de l’objecte de contractació.
Al vigent Pressupost comarcal de 2018, aplicació de despeses 2018/1.1531.650.01 hi ha prevista consignació per
donar cobertura a la despesa derivada del desenvolupament de les obres fins 67.397,00 Euros en el context del
finançament previst que hi consta.
Mitjançant Decret de Presidència número 273/2018 de data 01 d’octubre de 2018 es va adoptar l’Acord d’iniciar
l’expedient per dur a terme l’actuació.
És objecte d’aquesta proposta d’acord, d’una banda, aprovar inicialment el projecte executiu de l’actuació i
promoure la seva tramitació, aprovant-lo, simultàniament, amb caràcter definitiu cas que no es presentessin
al·legacions al mateix.
També, de forma separable, forma part de l’objecte d’aquesta proposta d’acord, aprovar els plecs de clàusules
econòmic administratives per desenvolupar la licitació de les obres mitjançant procediment obert simplificat.
I, vist l’anterior, es proposa al Ple que, de forma separable per punts numerats o conjunta, i, en ambdós casos
amb el quòrum de majoria simple, s’adopti el següent acord:
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Primer.- 1.1.- Aprovar inicialment el projecte executiu de l’actuació “Centre de BTT de l’Alta Ribagorça” que
consisteix en la senyalització i abalisament de rutes de bicicleta de muntanya, l'equipament d'aquestes rutes, la
formació d’equipaments complementaris consistents en la construcció i instal·lació in situ d’unitats, en punts
d'acollida o punt d'informació del propi CENTRE BTT, d'estacions de servei per a bicicletes, en les quals el ciclista
disposa d'un punt de rentat de bicicletes, un aparca bicis, i una estructura amb un kit d'eines de reparació i una
bomba d'inflar.
El projecte ha estat redactat pel Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Especialitat de Gestió,
senyor Félix Jordan de Urries Mur, amb DNI 18053433C. L’ha redactat per compte de la consultora B22343438
Pirineo en Ruta SL sent-li encarregat pel preu de 3.900 Euros de base, 819,00 Euros d’IVA al 21% y 4.719,00 Euros
total.
El Pressupost de l’actuació és 45.411,24 Euros de base, 9.536,36 Euros d’IVA al 21% i 54.947,60 Euros total.
1.2.- Aprovar definitivament el projecte de forma simultània, si be amb caràcter condicionat a la no presentació i
estimació d’al·legacions durant el termini d’informació pública.
1.3.- Atorgar al President les més àmplies facultats per, directament o a través de la gerència, dur a terme els
tràmits i gestions que corresponguin en relació a la tramitació de dit projecte fins la seva vigència i executivitat.
Facultar tanmateix la Presidència a, cas de ser necessari, efectuar les modificacions que siguin necessàries a dit
projecte per corregir errades i/o incorporar millores al mateix inclús mesures interpretatives.
Segon.- 2.1.- De forma simultània, si be condicionada a la terminació dels tràmits indicats respecte a la tramitació
del projecte, desenvolupar la licitació de les obres mitjançant procediment obert simplificat en les condicions
següents:
Títol:
Document base:
Qualificació del contracte:
Disponibilitat dels terrenys:

Consignació pressupostària:

Mèrits de valoració subjectiva: Cap
Mèrits aplicació directa fórmules:

Terminis:

“Centre de BTT de l’Alta Ribagorça”
Projecte executiu.
Contracte d’obres.
Tota l’actuació s’ha de desenvolupar sobre camins i senders ja
actualment d’ús públic de titularitat municipal dels ajuntaments del Pont
de Suert, La Vall de Boí i Vilaller. Aquestes corporacions municipals, ja han
autoritzat expressament a la realització de les obres, acceptant-les i, un
cop finalitzades les obres, incorporant les a les respectives xarxes viàries.
Al vigent Pressupost comarcal de 2018, aplicació de despeses
2018/1.1531.650.01 hi ha prevista consignació per donar cobertura a la
despesa derivada del desenvolupament de les obres fins 67.397,00 Euros
en el context del finançament previst que hi consta.
Els especificats, com millores a l’apartat 3.14 del Plec de clàusules
econòmic administratives consistents en compromisos adquirits pels
proponents d’aportar les millores especificades puntuant-les tal com es
determina a les taules incorporades en dit apartat.
Per adjudicar: 30 de novembre de 2018
Per finalitzar: Juny de 2019
Per presentar propostes: 15 dies des de la publicació de la convocatòria
al Perfil del contractant.

2.2.- Aprovar el Plec de clàusules econòmic administratives particulars tot sol·licitant a la Presidència que,
directament o mitjançant la gerència a convocar la licitació mantenint les facultats ja acordades pel Ple 1781/2016 8; ordinària celebrada el dia 20 d’abril de 2016, de promoure la licitació, adjudicar les obres, aprovar el
replanteig, la liquidació parcial i final, la seva recepció i entrega, en el seu cas als ens locals titulars i a la
justificació dels ajuts vinculats al finançament de les referides obres.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple resulta aprovada, en ambdós apartats (projecte i licitació)
per unanimitat dels assistents i majoria absoluta.

Sisè.-

(Exp. 2018/130.11) Acords en relació a l’aprovació i subscripció de nou conveni entre el
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i la Generalitat de Catalunya per a la continuïtat del
Servei Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Alta Ribagorça.
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El Centre de desenvolupament Infantil i d'atenció precoç de l’Alta Ribagorça, està inscrit amb el número
S05182 al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials actualment adscrit al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
En relació al servei l’article 29 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, estableix que els nens
amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los, des del moment de la seva concepció i
fins als sis anys d’edat, i llurs famílies, tenen dret a accedir als serveis d’atenció precoç, d’acord amb les
condicions i procediment que s’estableixi reglamentàriament
El Centre de desenvolupament Infantil i d'atenció precoç és un servei social especialitzat adreçat a infants
amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de patir-los i s’identifica amb el definit a l’epígraf 1.2.5.1
del Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials de l’Annex de la
llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
En trobar-se qualificat com un servei social especialitzat, la competència originària del servei correspon a la
Generalitat de Catalunya.
L’entitat titular d’aquest servei és el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, amb CIF P7500013C i domicili a
25520 El Pont de Suert, Avinguda Victoriano Muñoz, 48.
L’ens titular esmentat presta el servei en els termes establerts a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis
socials i, en virtut de la mateixa, en compliment i seguint les condicions contingudes en successius convenis
de col·laboració interadministrativa subscrits amb la Generalitat de Catalunya.
En el context anterior, fem referencia a dita línia de convenis de col·laboració interadministrativa entre la
Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya i els Consells Comarcals/Ajuntaments per a la prestació de servei d’atenció precoç.
En relació a aquesta eina de desplegament dels serveis esmentats, ja durant el mes de juliol d’aquest any,
es van adoptar acords en què es constatava que interessa a aquest Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
la continuïtat del servei de centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a l’Alta Ribagorça.
Havent tingut coneixement de que per la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya s’està promovent la formulació de nous convenis de
col·laboració interadministrativa per donar cobertura als serveis l’any 2019 i el referit òrgan ha instat a que
es formalitzi la corresponent sol·licitud de conveni, porta per objecte aquesta petició, precisament, fer
efectiva dita sol·licitud.
I, atès l’anterior, es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
Ratificar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya que formuli, aprovi i tramiti un nou conveni de
col·laboració interadministrativa per donar cobertura a l’exercici i funcionament del Centre de
desenvolupament Infantil i d'atenció precoç de l’Alta Ribagorça l’any 2019 i, en el seu cas, posteriors.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple resulta aprovada, en ambdós apartats (projecte i
licitació) per unanimitat dels assistents i majoria absoluta.
Setè.-

(Expedient 2018/77-2113) Aprovació, si escau, del text dels protocols addicionals de
concreció per al 2018 i 2019 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col•laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell comarcal de l'Alta Ribagorça, en matèria de serveis socials.

Es coneix que, en el marc normatiu de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la Generalitat
de Catalunya promou la subscripció de contractes programa, el Ple d’aquest consell comarcal de
l'Alta Ribagorça, en sessió número 179-2/2016; 13/07/2016, a proposta de la Generalitat de Catalunya,
va aprovar el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
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entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Document
que fou formalitzat el dia 3 d’agost de 2016.
A partir del contracte programa quadriennal citat, anualment, se signen protocols addicionals que
venen a precisar, concretar i, en el seu cas, modificar i/o adaptar a dit exercici els continguts que s’hi
estipulen.
El Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, en sessió 188-2/2018 ordinària celebrada el dia 5 de
juliol de 2018, va adoptar, entre altres, l’acord d’impulsar la formulació de la proposta d’actuacions a
contenir al protocol addicional esmentat que correspongui a l’exercici 2018 2019.
Ha estat resolta la formulació dels protocols addicionals esmentats i es corresponen amb els
documents incorporat en aquest punt a l’expedient de la sessió. Corresponen a l’exercici 2018 i 2019.
Respecte als mateixos se sol·licita l’aprovació tot facultant el president a procedir a la seva signatura.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple resulta aprovada per unanimitat dels assistents i
majoria absoluta.
Aclariment. Inicialment, en aquest punt de l’ordre del dia, s’hi havia previst incorporar, a més de l’aprovació
del contracte programa 2018 i 2019 amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, el que s’ha de
subscriure amb el Departament de la Presidència que empara el funcionament del Servei d’Informació i
atenció a les dones també, el previst contracte programa que empara el funcionament del Servei
d’Informació i atenció a les dones (SIAD). Finalment, no s’ha arribat a incorporar el document regulador del
SIAD. Malgrat, sent que, en alguns documents es va reproduir la menció a ambdós documents, a propòsit
del segon servei (SIAD) la senyora Asunción Besa, suggereix que, al fer referència als serveis d’atenció a les
dones, entén que fora més adient que aquests tipus de serveis, anessin adreçats, en igualtat de
problemàtiques, als homes i a les dones.
Vuitè.-

Acords en relació al projecte de cooperació estratègic “Dinamització de la variant del

camí de Sant Jaume Aran-Pirineus”
El DOGC número 7192 de data 26 08 2016, va publicar l’ Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, per la qual
s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups
d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
(operació 19.03.01)
Porta per objecte la referida convocatòria l’establiment i regulació d’ajuts destinats als projectes de
cooperació dels GAL Leader de Catalunya i als projectes estratègics d'un GAL amb col·laboració dels
agents socials i econòmics del seu àmbit territorial
El Consorci Leader Pirineu Occidental promou instar l’acolliment a dita convocatòria del finançament
d’un projecte anomenat “Projecte estratègic “Dinamització de la variant del camí de Sant Jaume
Aran-Pirineus”, projecte estratègic que des del Grup d’Acció Local Consorci Leader Pirineu Occidental
es vol executar.
Per l’anterior, la citada entitat consorciada, mitjançant Decret de Presidència de data 14 de setembre
de 2018, va adoptar l’Acord següent: 1.- Sol·licitar a la Direcció General de Desenvolupament Rural
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació un ajut econòmic per import de
15.000,00€ per a finançar les despeses del projecte estratègic “Dinamització de la variant del camí de
Sant Jaume Aran-Pirineus”, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 20142020 (operació 19.03.01), corresponents a l'any 2018. / 2.- Desenvolupar les accions previstes en el
projecte i complir amb els compromisos que pertoquin d’acord amb l’article 8 de l’ordre
ARP/224/2016, de 18 d’agost i la resolució d’aprovació de l’ajut per part del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. / 3.- Comprometre’s a finançar les accions previstes en
el projecte estratègic “Dinamització de la variant del camí de Sant Jaume Aran-Pirineus” d’acord amb
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els imports previstos en el projecte i en la sol·licitud d’ajut. / 4.- Comprometre’s a signar i presentar el
conveni de col·laboració del GAL amb els socis i/o col·laboradors en el termini màxim d’un mes a
partir de la data de la resolució de l’ajut. / 5.- Trametre al Servei de Programació i Dinamització Rural
del DARP la sol·licitud i la resta de documentació.
El Consell comarcal de l’Alta Ribagorça, entitat membre del referit consorci, juntament amb altres
entitats, també consorciades, té interès en el desenvolupament del referit projecte la localització del
qual, en part, es troba dins de la comarca de l’Alta Ribagorça. És per això que és d’interès d’aquesta
corporació adherir-se al projecte esmentat tot adoptant els compromisos que són necessaris a tal
finalitat, sent, precisament aquest l’objecte de la present proposta d’acord que es proposa que
s’adopti per majoria simple:
Ratificar allò acordat mitjançant el Decret de Presidència 264/2018;20 09 2018 i, en mèrit del mateix,
Primer.- Col·laborar en el projecte de cooperació estratègic “Dinamització de la variant del camí de
Sant Jaume Aran-Pirineus”, d’acord amb l’ordre ARP/224/2016, de 18 d’agost per la qual s'aproven les
bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció
local de Catalunya i modificacions posteriors, a on donem suport al projecte per les anualitats 20172019 en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació
19.03.01).
Segon.- Designar al Grup d’Acció Local Consorci Leader Pirineu Occidental, com a grup coordinador
del projecte “Dinamització de la variant del camí de Sant Jaume Aran-Pirineus”, als efectes previstos
en l’article 6 de les bases reguladores l’ordre ARP/224/2016, de 18 d’agost.
Tercer.- Desenvolupar les accions previstes en el projecte, participar en els òrgans de cooperació
previstos, complir amb els compromisos que ens pertoquin d’acord amb l’article 8 de l’ordre
ARP/224/2016, de 18 d’agost i la resolució d’aprovació de l’ajut per part del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Quart.- Comprometre’s a la signatura del conveni de col·laboració amb el grup coordinador en el
termini màxim d’un mes a partir de la data de la resolució de l’ajut.
Cinquè.- Facilitar la informació, la documentació i els justificants que siguin requerits pel GAL
coordinador per tal de tramitar i justificar l’esmentat projecte davant els òrgans competents.
Sisè.- Comprometre’s a finançar les accions previstes en el projecte estratègic “Dinamització de la
variant del camí de Sant Jaume Aran-Pirineus” d’acord amb els imports previstos en el projecte i en la
sol·licitud d’ajut.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple resulta aprovada per unanimitat dels assistents i
majoria absoluta.
Novè.-

Moció a proposta de l’ACM en relació al primer aniversari de l’1 d’octubre.

El senyor president eleva a la consideració del Ple la moció tot seguit transcrita i que ha estat
proposada per l’ACM: “La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria
col·lectiva d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica
d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que
els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els intents
previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços judicials i
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policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi
el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials
de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van
carregar violentament i desproporcional contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el
dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb el govern
català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la
Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una
demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia civil, i
que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar aquests fets i
reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar
cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de
transitar davant d’una demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de
rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur com a
poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el denominador comú de
la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a decidir, i
les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió empresonant
als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i
il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics,
que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els
Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President
Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira
i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de l’1
d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt i n’han
pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i
tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!”
Per tots aquests motius, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la
brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a negociar un
referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense descartar
altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern
de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del
Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).
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Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple resulta aprovada per majoria absoluta de 12 vots a
favor (Josep Lluís Farrero Moyes, José Antonio Troguet Ballarin, Maria José Erta Ruiz, Alfons Duat Noray,
Marimar Fernández Garcia, Guillem Fornons Vega, Marisol Garcia Ardanuy, Marta Rollan Fierro, Josep
Antoni Parache Palacín, Joan Ramon Piqué Badia, Enric Fueyo Vidal, Anna Maria Cherta Vivien ), 2
abstencions (, Olga Escoll Piqué, Juan Rodriguez Gros), 1 en contra Asunción Besa Estéve)

La senyora Olga Escoll Piqué, en representació del seu grup polític manifesta la seva voluntat de deixar
expressa constància en acta el sentit del seu vot d’abstenció. Ho fa fent esment al context en que es va
gestar la formació de la candidatura que representa en vistes a presentar-se a les eleccions locals que
tindrien lloc el mes de maig de 2015. Dins dels aspectes debatuts en relació a la proposta de govern en
aquell moment, en fase d’elaboració, entre les qüestions que es van tractar hi era quin havia de ser el
posicionament en relació a les qüestions associades al fet nacional de Catalunya així com al moviment
independentista. El debat va concloure en que, al tenir la candidatura un sentit municipalista, era lícit
ometre un pronunciament quant a les qüestions associables a aspectes estatals, actitud que comportava
poder ser més inclusiu i divers en qüestió de sensibilitats. Atès l’anterior, donant cabuda a qualsevulla
sensibilitat lícita, van decidir declinar pronunciar-se sobre aquest assumpte sent, precisament aquest, el
sentit de l’abstenció.

Desè.-

Precs i preguntes.

Senyora Asunción Besa.
Demana exposar i fer constar, a títol de prec el que literalment roman incorporat a l’expedient de la sessió i
que, en extracte, fa referència a la pràctica d’hissar estelades o exhibició de llaços grocs en llocs i edificis
públics.
Expressa la senyora Besa que els actes d’hissar i exhibir estelades i col·locar llaços grocs en seus institucionals
i edificis i espais públics, al ser símbols que no representen tots els ciutadans de Catalunya i que no tenen el
caràcter de símbols oficials, són actes de privatització o ús exclusiu dels espais comuns.
Recorda, a propòsit de l’anterior, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de 24 de
juliol d’enguany, ha reforçat l’anterior consideració, confirmant aquest criteri ja sostingut per reiterada
jurisprudència en que s’indica que l’estelada constitueix un símbol de les reivindicacions d'una part dels
ciutadans catalans i no té reconeixement legal vàlid com a "símbol oficial de cap administració territorial",
havent de considerar que el seu ús només pot ser qualificat de partidista no compatible amb la neutralitat
deguda dels espais públics i institucionals.
És per això que, tal com ja va fer a l’Ajuntament del Pont de Suert, en ocasió de la celebració de la sessió
del Ple de 13 de setembre de 2018, insta a que la corporació comarcal impedeixi la col·locació i promogui
la retirada immediata de les estelades i llassos grocs que puguin romandre o col·locar-se sobre espais
institucionals i públics.
Senyor Joan Ramon Piqué. En la seva condició de republicà no comparteix cap discurs associat a la
simbologia de les banderes en si mateixes.

Senyora Maria José Erta.
Vol fer palès que, com ja es coneixerà, recentment, Forn Codina de Vilaller ha rebut el reconeixement de
Premi al millor pa de pagès de Catalunya. L’esmentat guardó indica i suposa una trajectòria d’esforç
continuat. També ha estat una oportunitat de donar a conèixer mediàticament productes de qualitat de
Vilaller i la comarca. Dit l’anterior, proposa que s’aprovi una nota de reconeixement i felicitació. Per
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unanimitat dels assistents, a títol individual i per grups s’acorda felicitar l’empresa Forn Codina pels motius i
causa exposats.

Senyor Enric Fueyo.
Posa de manifest que algunes de les casetes de contenidors localitzades als nuclis de població es troben en
una situació de deteriorament que convindria reconduir, tant pel que fa a l’estat de la instal·lació com a la
quantitat i naturalesa de certs materials, en el sentit, per aquests darrers, de pensar que semblaria més
adient que no es dipositessin a la mini deixalleria sinó a les instal·lacions de la deixalleria comarcal.
Senyor president. Comparteix aquestes observacions. Certament, algunes de les instal·lacions de punts de
recollida s’han envellit i convindria anar-los substituint. Pel que fa a la naturalesa dels dipòsits, també està
d’acord en seguir amb la tasca de conscienciació i informació envers a la conducta i praxis que és
recomanable seguir.
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SEGUEIX L’ANNEX AMB L’INFORME DE GESTIÓ.
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