ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 19
DE JUNY DE 2012
NÚM.: 9/2012
DATA: 19 de juy de 2012
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 15.00 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
VICEPRESIDENT 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
VICEPRESIDENT 4t
SR. JOAN COMENGE RIBA
CONSELLERS
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. JOSEP PONT BONET

Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió
ordinària de 5 de juny de 2012. Exp. 262/2012
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 5 de juny de 2012, que s’ha tramés a tots els
consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 5 de juny de 2012, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp.
283/2012.
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la
sessió d'aquesta Junta de Govern.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numeros
203/2011 i del 36/2012 al 61/2012 que consten a l’expedient 283/2012 i es
donen íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre

de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació,
mitjançant aquesta acta, els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 40/2012 inscrivint la
modificació de la capacitat de la instal·lació alberg de joventut “La Solana”
al Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i
joves del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 42/2012 aprovant el preu
públic per l’assistència al curs de Monitors de lleure infantil i juvenil 2012.
44/2012 aprovant la compatibilitat de treball a la Sra. Vidal per exercir una
col·laboració professional fora de l’horari laboral del Consell Comarcal.
46/2012 aprovant el Pla d’Actuació Local en matèria de Serveis Socials.
48/2012 autoritzant a l’entitat “Helios Organisation” per realitzar la
excursió anomenada “Ruta Maladeta” en vehicles 4x4.
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Joan
Ubach Isanta, número: 203/2011 sol·licitant a l’ICAEN una subvenció per
les actuacions: “millora de l’aïllament tèrmic i estanqueitat de la coberta
del CITA”, “auditoria energètica a l’edifici CITA”, “auditoria energètica a
l’edifici Museu de Comarcal de Ciències Naturals” i “auditoria energètica a
l’edifici del Consell Comarcal”. 36/2012 aprovant el reconeixement dels
serveis prestats al Consell Comarcal a efectes d’antiguitat als Srs/es.
Albert, Iglesias, Vidal, Cairol, Elies, Homs i Olivet. 37/2012 aprovant el
Padró fiscal de la taxa de recollida i tractament de residus sòlids urbans de
l’any 2012. 38/2012 aprovant la memòria “Impuls a la reactivació del
Pallars Jussà” i la sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació. 39/2012 aprovant la contractació del Sr. Bardella com a
coordinador per gestionar i dirigir el projecte d’impuls a la reactivació
econòmica a la comarca del Pallars Jussà. 41/2012 concedint a la Sra.
Cairol una excedència voluntària. 43/2012 aprovant la sol·licitud del servei
de teleassistència a la Sra. Guamis. 47/2012 sol·licitant a la direcció general
de Patrimoni cultural l’autorització per signar el contracte de cessió en
comodat del fons documental de l’ajuntament de Llimiana. 49/2012
aprovant la certificació de l’obra PG-DL-2009/612 i el seu pagament.

50/2012 aprovant les certificacions de l’obra PG-DL-2010/655 i el seu
pagament. 51/2012 aprovant la certificació de l’obra ET-2010/678 i el seu
pagament. 52/2012 aprovant la certificació de l’obra PG-DL-2011/733 i el
seu pagament. 53/2012 aprovant la certificació de l’obra PG-MN-2010/684
i el seu pagament. 54/2012 aprovant la certificació de l’obra PG-DL2011/732 i el seu pagament. 55/2012 aprovant les certificacions de l’obra
PG-DL-MN-ET-2010/682 i el seu pagament. 56/2012 aprovant les
certificacions de l’obra PG-DL-2011/725 i el seu pagament. 57/2012
aprovant les certificacions de l’obra PG-DL-2010/656 i el seu pagament.
58/2012 aprovant les certificacions de l’obra PG-2010/672 i el seu
pagament. 59/2012 aprovant les certificacions de l’obra PG-DL-2010/1251
i el seu pagament. 60/2012 aprovant la certificació de l’obra PG-MN2011/713 i el seu pagament. 61/2012 aprovant la contratació menor de
l’actuació “Terceres jornades sobre produccions agrícoles” al CEDRICAT.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
282/2012
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la
sessió d'aquesta Junta de Govern.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
35/2012 al 45/2012 que consten a l’expedient 282/2012 i es donen
íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del
Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació,
mitjançant aquesta acta, els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 37/2012 aprovant la
cessió de crèdit de l’empresa Arfavima, SL a favor de Banco Popular

Español, SA de part de la certificació 1a i última de l’obra “Projecte de
millora i condicionament de l’enllumenat exterior als pobles del Pallars
Jussà. Fase IVb”. 38/2012 aprovant la cessió de crèdit de l’empresa
Arfavima, SL a favor de Banco Popular Español, SA de part de la
certificació 1a i última de l’obra “Projecte de millora i condicionament de
l’enllumenat exterior als pobles del Pallars Jussà. Fase IVa”. 39/2012
aprovant les factures de la relació núm. 3/2012 i el seu pagament.
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M.
Ardanuy Tarrat, número: 35/2012 aprovant la fra. núm. 104767 de
REDCORUNA, SLU i el seu pagament. 36/2012 atorgant un ajut
d’urgència social a la Sra. Vazquez. 40/2012 aprovant la proposta de
lloguer presentada per BBVA autorenting. 41/2012 aprovant la fra. núm.
112122 de Sugrañes Editors, SL i el seu pagament. 42/2012 aprovant el
pagament del complement d’activitat del mes de maig 2012. 43/2012
aprovant la fitxa de retribucions de la Sra. Garcia. 44/2012 atorgant una
bestreta de caixa a la Sra. Vidal. 45/2012 aprovant la fra. núm.
250320000074507 d’Applus Iteuve Technology, SL i la fra. núm. F 13.692
de viatges Iltrida i el seu pagament.
Quart.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i el Consorci Administració oberta de
Catalunya per a la utilització dels serveis de seu i tauler electrònics.
Exp. 281/2012
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la
utilització dels serveis de seu electrònica (SEU-e) i tauler electrònics, que
consta a l’expedient.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.

Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i el Consorci Administració Oberta de
Catalunya per a la utilització dels serveis de seu electrònica (SEU-e) i
tauler electrònics, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el President per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci Administració Oberta de
Catalunya.
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al BOP.

Cinquè.- Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la millora
dels serveis de transport de viatgers del Pallars Jussà. Exp. 280/2012
Vist el text del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la millora dels serveis de transport
de viatgers del Pallars Jussà per l’anualitat 2012, que consta a l’expedient.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per delegació del president, per unanimitat dels
5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la millora dels
serveis de transport de viatgers del Pallars Jussà per l’anualitat 2012, que
consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el President per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci Administració Oberta de
Catalunya.
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al BOP.
De conformitat amb l’article 103.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova
el text refòs de la Llei 8/87 Municipal i de règim Local de Catalunya i
l’article 82.3 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 5 membres presents, dels
7 que la componen, s’acorda aprovar la urgència i incorporar per aquest
motiu el següent punt a la sessió:
Urgència.- Denúncia del conveni del col·laboració entre el Consorci
Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà per a la regulació de la despesa de SAT i
aprovació del nou redactat. Exp. 498/2011
Vist el decret de presidència 57/2010, de 30 d’abril, d’aprovació del
conveni de col·laboració entre el Consorci Centre de Desenvolupament
Rural Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la
regulació de la despesa d’assistència tècnica per a l’aplicació de la
metodologia LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural
2007-2013, de data 30 d’abril de 2010, que consta a l’expedient.
Atès que revisat l’expedient s’ha considerat necessari fer un nou redactat
del conveni de referència.

Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del president, per unanimitat dels
5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Denunciar el conveni de col·laboració entre el Consorci Centre
de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà per a la regulació de la despesa d’assistència tècnica per a
l’aplicació de la metodologia LEADER en el marc del programa de

desenvolupament rural 2007-2013, de data 30 d’abril de 2010, que consta a
l’expedient.
SEGON.- Aprovar el text del nou redactat del conveni de col·laboració
entre el Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la regulació de la despesa
d’assistència tècnica per a l’aplicació de la metodologia LEADER en el
marc del programa de desenvolupament rural 2007-2013, que consta a
l’expedient.
TERCER.- Facultar el vicepresident 1r, Sr. Lluis Bellera, per a la signatura
del conveni.
QUART.- Trametre aquest acord al Consorci Centre de Desenvolupament
rural Pallars-Ribagorça.
CINQUÈ.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
SISÈ.- Publicar aquest acord al BOP.
Sisè.- Informes. Exp. 286/2012
Primer
El Sr. Ubach informa de la reunió del dijous dia 21 de juny d’enguany a la
seu del Consell Comarcal amb el Subdirector General de Transports. Es
presentarà el Pla de millora de transport públic al Pallars Jussà. Així mateix
se li comunicarà la conveniència d’estudiar un nou horari els diumenges i
noves visites per al tren dels llacs en el sentit de què la sortida de la Pobla
de Segur a Lleida sigui a les 18.00 hores de la tarda i els viatgers puguin
baixar en diferents indrets com la ciutat de Tremp, etc.
Segon
El Sr. Ubach informa de la reunió del passat dia 16 de juny al Consell
Comarcal del Pallars Jussà amb el director territorial d’Ensenyament a
Lleida i els Consells Comarcals del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta
Ribagorça i Alt Urgell. Atès que a partir del curs 2012-2013 els alumnes de
secundària faran jornada continuada. Atès que el desdoblament del
transport escolar al pirineu és deficitari, suposa un dobles risc i socialment
és molt difícil d’explicar, des del Consell Comarcal es va proposar i es va
acordar que:
1. L’horari dels alumnes de primària seria de 9 h a 13 h i de 14 h a 16 h.

2. L’horari dels alumnes de secundària seria de 9 h a 15 h, aquests
dinarien i compartirien el transport escolar amb primària, com fins
ara, i a les 16 h marxarien.
Pel que fa a les escoles concertades les classes es reudiran a 55 minuts i
així l’horari dels alumnes de primària s’adaptarà per poder compartir el
transport escolar amb els alumnes de secundària.
Setè.- Precs i preguntes. Exp. 285/2012
El Sr. Joan Comenge Riba agraeix el condol rebut per part del Consell
Comarcal per la mort del seu pare i ho vol fer extensiu a tot el personal i
consellers comarcals.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, es fa constar que
durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir
expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat corresponent.
En compliment de l'article 110 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vistiplau
El President,

