ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 3 DE
FEBRER DE 2015
NÚM.: 1/2015
DATA: 3 de febrer de 2015
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
VICEPRESIDENT 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
VICEPRESIDENT 4t
SR. JOAN COMENGE RIBA
CONSELLERS
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP PONT BONET
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
Quòrum
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones
que els substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 6 membres de la Junta
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum.

Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió
ordinària de 16 de desembre de 2014. Exp. 379/2014
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2014, 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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 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 16 de desembre de 2014, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 50/2015.
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, numerats
del 142/2014 al 172/2014, que consten a l’expedient 50/2015 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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 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: 158/2014 aprovant el
document d’allegacions contra la comunicació de l’informe d’avaluació dels
objectius del conveni d’assistència tècnica amb el Consorci AOC. 160/2014
aprovant l’adhesió del Consell Comarcal al conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb que s’estableix el Pla
extraordinari d’assistència financera comarcal 2014. 171/2014 concertant
una operació de crèdit, en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini,
amb l’entitat Catalunya Banc, SA. 172/2014 concertant una operació de
crèdit en la modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb el Banco de
Sabadell, SA.
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: 142/2014 aprovant el text del conveni de
collaboració entre l’Associació Alba i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
143/2014 autoritzant a l’estudiant A. Montoliu a realitzar les pràctiques de
l’any acadèmic 2014-2015. 144/2014 concedint al Consorci Centre de
Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça una bestreta reintegrable.
145/2014 aprovant la 1a modificació del conveni entre el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i el Consell Esportiu del Pallars Jussà. 146/2014 aprovant
el conveni de collaboració entre el Ministeri de Defensa i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà. 147/2014 aprovant el conveni entre el Dep.
d’ensenyament, INS Tremp, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la
formació pràctica en centre de treball de la alumna A. Zamora. 148/2014
aprovant la modificació de preu del servei de la línia de transport escolar
Llussà-La Pobla. 149/2014 aprovant la contractació de la sra. M. D. Engo.
150/2014 aprovant el plec de clàusules administratives i plec de
prescripcions tècniques reguladors de la contractació del servei “Seminari
de presentació d’experiències sobre mobilitat sostenible en zones de
muntanya”. 151/2014 declarant la sra. O. Roqué en situació d’excedència
voluntària. 152/2014 aprovant el reconeixement dels serveis previs
prestats pel sr. S. Garcia. 153/2014 aprovant la contractació de 13
persones en el marc del programa Treball i Formació, persones aturades no
perceptores (PANP), subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
154/2014 aprovant l’encàrrec de gestió a la Diputació de Lleida per la
compra agregada del subministrament, installació i posada en
funcionament d’un sistema d’alertes de riuades en capçalera de les conques
hidrogràfiques. 155/2014 concedint al sr. S. Garcia la jubilació parcial i
contractant el sr. C. Martimpé. 156/2014 aprovant la modificació de la
jornada laboral del sr. A. Socoró. 157/2014 aprovant la baixa voluntària i
la situació d’excedència del sr. J. Felip. 159/2014 aprovant la certificació
única de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i manteniment de la xarxa
veïnal i rural de camins del Pallars Jussà”. 161/2014 aprovant l’adjudicació
per contracte menor del servei “seminari de planificació, desembosc i
classificació de fusta als boscos del Pallars Jussà”. 162/2014 aprovant el
conveni entre el Departament d’Empresa i Ocupació i el Consell Comarcal
del Pallars Jussà. 163/2014 aprovant l’adjudicació per contracte menor de

l’acció “Formació” en el marc del programa Treball i Formació. 164/2014
aprovant la pròrroga del conveni entre l’ICASS del Dep. de Benestar Social i
Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 165/2014 aprovant la
contractació del subministrament “Sistema de ventilació de la planta
soterrani de l’Epicentre”. 166/2014 aprovant comparèixer en el recurs
contenciós-administratiu núm. 673/2014 interposat per l’ajuntament de
Tremp, contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà de data
15 de setembre de 2014. 167/2014 aprovant la certificació única de l’obra
“Manteniment de la xarxa de camins locals al Pallars Jussà” Actuació 2014.
168/2014 aprovant l’adjudicació del servei “Seminari de presentació
d’experiències de mobilitat sostenible en zones de muntanya” per
procediment negociat sense publicitat. 169/2014 aprovant la pròrroga de
la contractació del sr. R. Iglesias. 170/2014 aprovant la reducció de la
jornada laboral del sr. E. Bardella.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
51/2015.
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
76/2014 al 94/2014 que consten a l’expedient 51/2015 i es donen
íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 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: 76/2014 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 6/2014 i el seu pagament. 81/2014
aprovant la cessió de crèdit de la fra. núm. 746 de l’empresa Clara Farrero
Solsona a favor de Banco de Sabadell, SA. 85/2014 aprovant les factures
incloses en la relació núm. 7/2014 i el seu pagament. 91/2015 aprovant
les factures incloses en la relació núm. 8/2014 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: 77/2014 aprovant l’ajut d’urgència social al sr.
M. Hakki. 78/2014 aprovant el 2n pagament a la UB en compliment del

conveni de collaboració signat. 79/2014 aprovant els ajuts individuals de
desplaçament per al curs escolar 2013-2014 i el pagament. 80/2014
atorgant una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal per atendre casos
d’urgència social i aprovant la fra. A/1431149 de SAFF DISLLUM, SLU.
82/2014 autoritzant al sr. B. Puigarnau a assistir a la 12a jornada de
prevenció de residus. 83/2014 aprovant la fra. núm. 2503200000092781
d’Applus Iteuve Technology, SL. 84/2014 aprovant el 2n pagament de la
3a Beca de recerca del Pallars Jussà. 86/2014 atorgant una bestreta de
caixa a la sra. C. Vidal per atendre casos d’urgència social. 87/2014
aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili dels mesos de
març i abril de 2014. 88/2014 atorgant un ajut d’urgència social a sr. A.
Ben. 89/2014 atorgant un ajut d’urgència social a la sra. M. Giró.
90/2014 aprovant la fra. 36135 de l’Hotel Terradets i el rebut de
l’assegurança del vehicle L1920Y. 92/2014 atorgant un ajut d’urgència
social al sr. X. Gómez. 93/2014 aprovant el pagament al Consell Esportiu
del Pallars Jussà, en compliment del conveni signat. 94/2014 atorgant un
ajut d’urgència social al sr. J. Vicent.
Quart.- Aprovació de l’addenda al conveni entre la Secretaria
general de l’Esport i el Departament d’ensenyament, per a l’impuls
dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques
pirinenques de Catalunya. Exp. 48/2013.
Vist el text, de l’acord de collaboració entre el Departament d’Ensenyament
i el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per a
l’impuls dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques de
Muntanya de Catalunya, signat en data 19 de gener de 2015 i que consta a
l’expedient i es dóna integrament per reproduït.
Vist el text, de l’addenda al conveni de collaboració entre la Secretaria
general de l’Esport i el Departament d’Ensenyament, per a l’impuls dels
esports d’hivern en la població infantil de les comarques pirinenques de
Catalunya, que consta a l’expedient. Amb el compromís de gestionar i cobrir
la despesa del transport escolar corresponent als desplaçaments dels centre
d’ensenyament del Pallars Jussà, que participin cada curs escolar en la
realització de les activitats programades en el marc del programa Esport
Blanc Escolar.
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
DL 2/2003, de 28 d’abril, preveuen la possibilitat que els ens locals puguin
concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris al
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, 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
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95,
de 13 de juny, 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 collaboració.
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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà al
conveni de collaboració entre el Departament d’Ensenyament i el
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per a l’impuls
dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques de Muntanya
de Catalunya, signat en data 19 de gener de 2015
SEGON.- Aprovar el text de l’addenda al conveni de collaboració entre la
Secretaria general de l’Esport i el Departament d’Ensenyament, per a
l’impuls dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques
pirinenques de Catalunya, que consta a l’expedient.
TERCER.- Facultar el president per la signatura de l’addenda.
QUART.- Trametre aquest acord a la Secretaria general de l’Esport.
CINQUÈ.- Trametre còpia de l’addenda a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
SISÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de la
Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Cinquè.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i els Fills de la Sagrada Família. Exp. 456/2013
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 17 de desembre
de 2013, d’aprovació del conveni de collaboració entre el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i la Congregació els Fills de la Sagrada Família per establir

el marc de collaboració per a la conservació i la promoció del Casal
Manyanet. Atès que aquest conveni que no va arribar a formalitzar-se.
De conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i atès els errors materials detectats en el text del
conveni, es proposa deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de la
sessió ordinària de 17 de desembre de 2013.
Vist el text, del nou redactat del conveni de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i la Congregació els Fills de la Sagrada Família
per establir el marc de collaboració per a la conservació i la promoció del
Casal Manyanet, que consta a l’expedient.
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
DL 2/2003, de 28 d’abril, preveuen la possibilitat que els ens locals puguin
concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris al
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, 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
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95,
de 13 de juny, 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 collaboració.
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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
7 membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern de la sessió
ordinària de 17 de desembre de 2013, d’aprovació del conveni de
collaboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Congregació els
Fills de la Sagrada Família.
SEGON.- Aprovar el text del nou redactat del conveni de collaboració entre
el Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Congregació els Fills de la Sagrada
Família per establir el marc de collaboració per a la conservació i la
promoció del Casal Manyanet, que consta a l’expedient.
TERCER.- Facultar el president per la signatura del conveni.
QUART.- Trametre aquest acord a Congregació els Fills de la Sagrada
Família.
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 DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de la
Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Sisè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili.
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i
la collaboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a
la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de
2013.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió
de subvenció segons s’indica a continuació:
SAD DEPENDÈNCIA
Inicials
Núm. exp.
Nom i
EBASP
cognoms

DNI

Data inici

Alta/
revisió

2013/00086

DCP

4071161--

02/01/2015

ALTA

2014/00191

LLBS

4077651--

07/01/2015

ALTA

2014/00019

MCLC

0945965--

16/10/2014

ALTA

Proposta
Tipologia SAD
dependència/ % Subv.
15 h/mes
50%
Atenció personal i ordre i
cura de la llar
25 h/mes
75,03%
Atenció social i personal
25 h/mes
75,03%
Atenció social i personal

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) 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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció
que s’indica:
SAD DEPENDÈNCIA
Inicials
Núm. exp.
Nom i
EBASP
cognoms

DNI

Data inici

Alta/
revisió

2013/00086

DCP

4071161--

02/01/2015

ALTA

2014/00191

LLBS

4077651--

07/01/2015

ALTA

2014/00019

MCLC

0945965--

16/10/2014

ALTA

Ajut atorgat
Tipologia SAD
dependència/ % Subv.
15 h/mes
50%
Atenció personal i ordre i
cura de la llar
25 h/mes
75,03%
Atenció social i personal
25 h/mes
75,03%
Atenció social i personal

SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim
de recursos corresponent.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Setè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
per reciclar, sense valor econòmic: Paper, cartró, envasos, ferralla,
bateries, plom, vidre, pneumàtics.
Vistos els Decrets de Presidència 122/00, 123/00 i 126/00.
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624

Data

Concepte

Deutor
Import €

17-11-2014
17-11-2014
12-12-2014
12-12-2014
12-12-2014
12-12-2014
23-12-2014
23-12-2014
23-12-2014
23-12-2014
23-12-2014
13-01-2015

Paper i cartró
Recollida en iglú
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus transport
Gestió a traves pl. transfer.
Paper i cartró
Servei eliminació RSU dipòsit

J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
Ecovidrio
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
C.C. Alta Ribagorça

1.408,48
1.316,33
4.171,93
7.946,53
17.790,88
1.754,13
3.677,10
1.712,39
585,64
382,78
1.977,14
6.488,60

1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632

13-01-2015
13-01-2015
31-12-2014
31-12-2014
31-12-2014
31-12-2014
31-12-2014
31-12-2014

Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Paper i cartró
Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió a traves pl. transfer.
Recollida en iglú

C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA

11.907,50
33.409,42
1.955,42
1.555,58
4.316,05
739,46
483,32
1.418,18

Vistes les factures emeses, descrites a continuació, corresponents al
manteniment de les installacions, presa de mostres i aportació de clor del
període 1 de gener a 31 de desembre de 2014:
Núm.
Fra.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Data
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014

Import €

Deutor
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

d’abella de la Conca
de Castell de Mur
de Gavet de la Conca
d’isona i Conca Dellà
de Llimiana
de Conca de Dalt
de S. Esteve de la Sarga
de Senterada
de Torre de Capdella
de Talarn
de Sarroca de Bellera

1.532,87
1.571,52
4.091,87
4.906,68
673,76
4.997,88
2.566,20
2.494,07
7.835,78
1.114,34
3.971,99

De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de
novembre de 2014 i resta de legislació de règim local concordant.
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621

Data

Concepte

Deutor
Import €

17-11-2014
17-11-2014
12-12-2014
12-12-2014
12-12-2014
12-12-2014
23-12-2014
23-12-2014
23-12-2014

Paper i cartró
Recollida en iglú
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus transport

J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
Ecovidrio
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA

1.408,48
1.316,33
4.171,93
7.946,53
17.790,88
1.754,13
3.677,10
1.712,39
585,64

1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632

23-12-2014
23-12-2014
13-01-2015
13-01-2015
13-01-2015
31-12-2014
31-12-2014
31-12-2014
31-12-2014
31-12-2014
31-12-2014

Gestió a traves pl. transfer.
Paper i cartró
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Paper i cartró
Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió a traves pl. transfer.
Recollida en iglú

Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
C.C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA

382,78
1.977,14
6.488,60
11.907,50
33.409,42
1.955,42
1.555,58
4.316,05
739,46
483,32
1.418,18

SEGON.- Aprovar les factures emeses, corresponents al manteniment de
les installacions, presa de mostres i aportació de clor del període 1 de
gener a 31 de desembre de 2014, descrites a continuació:
Núm.
Fra.
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Data
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014
17-12-2014

Deutor
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

d’abella de la Conca
de Castell de Mur
de Gavet de la Conca
d’ Isona i Conca Dellà
de Llimiana
de Conca de Dalt
de S. Esteve de la Sarga
de Senterada
de Torre de Capdella
de Talarn
de Sarroca de Bellera

Import €
1.532,87
1.571,52
4.091,87
4.906,68
673,76
4.997,88
2.566,20
2.494,07
7.835,78
1.114,34
3.971,99

Vuitè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que el sr. Jordi Castilló Carretero, enginyer de forests ha sollicitat al
Consell Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va
dipositar per respondre del compliment de la contractació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: contracte administratiu de consultoria i assistència.
Import: 1.200,00 €

Vist l’informe de gerència, que consta a l’expedient, on es fa constar que es
pot retornar la fiança.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) 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 pel Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar el sr. Jordi Castilló
Carretero, enginyer de forests per respondre del compliment de la
contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: contracte administratiu de consultoria i assistència.
Import: 1.200,00 €

SEGON- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Novè.- Informes. Exp. 47/2014
Primer
El sr. Ardanuy informa del Seminari “Turisme i mobilitat sostenible en
zones de muntanya” que es desenvoluparà a l’Epicentre el dia 19 de
febrer de 2015 i mostra el fulletó informatiu d’aquest que s’ha organitzat
pel Consell Comarcal amb el finançament del Servei d’Ocupació de
Catalunya en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”.
El seu principal objectiu es analitzar conjuntament les oportunitats que té
aquesta comarca per consolidar-se en una destinació especialitzada en el
turisme sostenible i que utilitza la mobilitat “suau” (a peu, BTT, en tren,
etc.) com un element diferenciador per millorar el posicionament de les
empreses en els mercats europeus.
El seu programa s’estructurarà en tres blocs:
1. Oportunitats de la comarca per promocionar la seva oferta
turística (Tren dels Llacs, xarxa de camins, itineratis BTT i patrimoni
cultural, paisatgístic i gastronòmic). En aquest sentit el Consell està
treballant per elaborar un projecte de cooperació internacional al
voltant de la mobilitat sostenible i promoció turística de les zones de
muntanya. Projecte que es presentarà perquè sigui finançat per la
Unió Europea.
2. Presentació d’experiències d’altres territoris, a tenir en comte.
Entre d’altres es comptarà amb la participació de representants
d’ALPINE PEARLS, una xarxa de 29 municipis de 5 països dels Alps
(Suïssa, Alemanya, Àustria, Itàlia i Eslovènia) que treballen
conjuntament en la dinamització turística dels seus territoris
mitjançant la mobilitat sostenible.
3. Presentació d’iniciatives més properes (Senderistes, Benvinguts,
Vine al Pallars, Viu el Jussà , el Cinquè Llac etc ).

Segon
El sr. Ardanuy informa que demà vindrà la sra. Glòria Mor, coordinadora
tècnica de joventut dels serveis territorials de Lleida, per participar en el
jurat del premi Jove Emprenedor.
Tercer
El sr. Ubach informa que avui a les 20.00 hores es reunirà el Consell
d’alcaldes. L’ordre del dia de la reunió s’ha consensuat prèviament amb els
membres de la Comissió permanent.
Desè.- Precs i Preguntes. Exp. 46/2014
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els assistents
i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a
l'apartat corresponent.
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,
Vist i plau
El President,

