
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 5 
DE NOVEMBRE DE 2013 
 
NÚM.: 10/2013 
DATA:  5 de novembre de 2013 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 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 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 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 



 
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 d’1 d’octubre de 2013. Exp. 352/2013. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 1 d’octubre de 2013, 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 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 1 d’octubre de 2013, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp. 
382/2013 
 
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 83/2013 al 127/2013,  que consten a l’expedient 382/2013 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 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: 83/2013 aprovant els preus 
públics de la venda d’entrades i articles al “Centre de visitants – epicentre”.       
84/2013 aprovant el preu públic del “Bus de la Festa”. 85/2013 aprovant la 
inscripcio del titular de la instal·lació Casa de Colònies “Maria Janer” al 
registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves. 
89/2013 formulant i aprovant les al·legacions a l’acord del Ple de 
l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà de data 20 de juny de 2013. 90/2013 
aprovant el protocol addicional de concreció per a l’any 2013 del Contracte 
Programa per a la Coordinació i col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 92/2013 
aprovant la relació d’aspirants admesos i exclosos al concurs de mèrits per 
la selecció d’una plaça de xòfer. Nomenament del tribunal qualificador i 
convocatòria de reunió. 117/2013 aprovant el conveni entre l’INS de 
Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la formació pràctica 
d’alumnes en centres de treball. 119/2013 autoritzant a l’Associació 
promotora de la circulació responsable al Medi Natural “Guaja Aventuras” 
la realització de l’excursió en vehicles el dia 12 d’octubre de 2013. 
121/2013 aprovant el Pla d’execució anual “Treball a les 7 comarques” 
Pallars Jussà i sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
125/2013 aprovant el conveni entre l’Institut Obert de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà per la formació pràctica d’alumnes en 
centre de treball.  
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: 86/2013 aprovant la certificació de l’obra ET-
2010/1241 i el pagament. 87/2013 aprovant la certificació de l’obra ET-
2011/716 i el pagament. 88/2013 aprovant les certificacions de l’obra DL-
ET-2011/720 i el pagament. 91/2013 concedint un permís de desplaçament 
per casos d’adopció a la Sra. Blanco Olivet. 93/2013 aprovant la 



certificació final de l’obra “Creació d’itineraris en el curs de la Noguera 
Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets” i la factura i el 
pagament a favor de M i J Gruas, SA. 94/2013 aprovant la memòria 
“Accions de foment de l’ocupació i del teixit empresarial del Pallars Jussà” 
i sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació. 95/2013 
aprovant la contractació, per contracte menor, de vàries línies del servei de 
transport escolar a la comarca per al curs escolar 2013-2014. 96/2013 
adjudicant la plaça de xofer del servei de recollida i tractament de residus 
sòlids urbans al Sr. Carlos Martimpé Burgués i aprovant la contractació. 
97/2013 nomenant el Sr. Lluis Bellera, president en funcions pel període 
del 26 d’agost de 2013 al 6 de setembre de 2013. 98/2013 aprovant la 
sol·licitud del servei de teleassistència del Sr. Antonio Amores. 99/2013 
aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència de la Sra. Xantipa 
Sanclemente. 100/2013 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència 
de la Sra. Maria Pallas. 101/2013 comparèixer en el recurs contenciós-
administratiu núm. 433/2013 tramitat pel Jutjat Contenciós-Administratiu 
de Lleida i designar el lletrat i procurador a efectes de representació i 
defensa. 102/2013 aprovant la relació d’alumnes beneficiaris d’un ajut 
d’urgència social per al curs escolar 2012-2013 i pel període de febrer a 
juny de 2013. 103/2013 aprovant la certificació addicional de les obres de 
millora de l’obra “Creació d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i 
en el marc del territori Collegats-Terradets”. 104/2013 aprovant la 
contractació urgent de la Sra. Montserrat Damont, com a psicòloga. 
105/2013 aprovant la memòria descriptica “Actuacions del foment de la 
recollida de fracció orgànica de residus municipals al Pallars Jussà 2013” i 
sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya. 106/2013 
aprovant la contractació urgent de la Sra. Mònica Seix com a 
administrativa. 107/2013 aprovant la memòria del projecte de col·laboració 
social titulada “Implementació i difusió del programa d’intervenció amb les 
famílies que es troben en situació de vulnerabilitat a la comarca del Pallars 
Jussà” i sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
108/2013 aprovant la memòria del projecte de col·laboració social titulada 
“Conservació de les zones urbanes i periurbanes de Talarn” i sol·licitud de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 109/2013 aprovant el marc 
pressupostari a mig termini pel període 2014-2016. 110/2013 aprovant la 
certificació única de l’obra “Reconstrucció de la coberta de l’Església de 
Sant Gervàs a Sant Miquel de la Vall” i la factura a favor de l’empresa 
Espot Cardós, SL. 111/2013 aprovant la renovació del compromís 



socioeducatiu del menor Hassan Hammmoumi. 112/2013 aprovant el 
compromís socioeducatiu de la menor Fàtima Hammoumi. 113/2013 
aprovant les actuacions sol·licitades pels ajuntaments de la comarca per a la 
contractació de persones aturades en el marc del programa mixt treball i 
formació i per les accions “d’experiència laboral, accions de formació i 
coordinació i prospecció d’empreses” i sol·licitud de subvenció al Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 114/2013 aprovant el servei de teleassistència a 
la Sra. Mercedes Roca. 115/2013 aprovant la contractació del servei de 
menjador escolar de la UEC de Tremp i del col·legi AESO d’Isona per al 
curs escolar 2013-2014. 116/2013 aprovant el Pla de seguretat i salut de 
l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de 
Tremp” i la certificació 1a de l’obra. 118/2013 aprovant la contractació 
urgent del Sr. Antonio Socoró, com a xòfer. 120/2013 aprovant el Pla de 
treball anual a desenvolupar per l’agent d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL) i sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
122/2013 aprovant l’ingrès directe de rebuts de la taxa de recollida i 
tractament de residus sòlids urbans de l’anualitat 2012 i 2013. 123/2013 
aprovant el servei de teleassistència a la Sra. Aurora Boneta. 124/2013 
aprovant el servei de teleassistència a la Sra. Navidad Baró. 126/2013  
donant de baixa el compromís socioeducatiu dels menors Garcia Jiménez i 
Jiménez Alcaide. 127/2013 donant de baixa el compromís socioeducatiu 
del menor Gramun Montoy. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
383/2013 
 
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 
34/2013 al 49/2013 que consten a l’expedient 383/2013 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 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: 34/2013 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 5/2013 i el seu pagament. 36/2013 
nomenant el director tècnic i coordinador en matèria de seguretat i salut de 
l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de 
Tremp”. 37/2013 aprovant les factures incloses en la relació núm. 6/2013 i 
el seu pagament. 41/2013 deixant sense efectes el decret de gerència núm. 
19/2013, de 15 d’abril i nomenant el Sr. Josep Coll Miró, arquitecte tècnic, 
director tècnic i coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra 
“Reconstrucció de la coberta de l’Església de Sant Gervàs a Sant Miquel de 
la Vall”. 42/2013 aprovant les factures incloses en la relació núm. 7/2013 i 
el seu pagament. 46/2013 aprovant la factura núm. 654 de 31 de juliol de 
2013 de l’empresa Clara Farrero Solsona i la cessió de crèdit a favor de 
Banco de Sabadell, SA.  
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: 35/2013 aprovant el pagament de subvencions 
atorgades a entitats i/o associacions. 38/2013 aprovant el pagament de 
l’impost i la taxa per la concessió de la llicència d’obres per realitzar el 
projecte executiu d’ampliació del dipòsit controlat de Tremp. 39/2013 
aprovant el pagament del complement d’activitat del mes de juliol de 2013. 
40/2013 aprovant vàries factures i el seu pagament. 43/2013 aprovant el 
pagament de subvencions atorgades. 44/2013 aprovant el pagament del 
complement d’activitat de mes de setembre de 2013. 45/2013 aprovant 
vàries factures i el seu pagament. 47/2013 aprovant el 1r pagament de 
l’exercici 2013 al Consell Esportiu del Pallars Jussà. 48/2013 aprovant el 
pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili dels mesos d’agost i 
setembre de 2012. 49/2013 aprovant el pagament als ajuntaments d’Isona i 
Conca Dellà i la Pobla de Segur, per la col·laboració a les fires de turisme 
de FITUR i SITC.  
 
Quart.- Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa 
entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i el Consell 



Comarcal del Pallars Jussà per a la prestació del servei del centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç. Exp. 379/2013. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per a la prestació del servei del centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), per a l’anualitat 2014. 
 
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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la prestació del 
servei del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), 
per a l’anualitat 2014. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ICASS. 
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 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 d’encàrrec de gestió entre l’Agència 
Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum. Exp. 378/2013.  
 
Vist el text, del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del 
consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, per a la realització d’actuacions en matèria de consum durant 
l’anualitat 2013. 
 
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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni d’encàrrec de gestió entre 
l’Agència Catalana del consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per a la realització d’actuacions en matèria de 
consum durant l’anualitat 2013. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència Catalana del Consum. 
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 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.- Aprovació del conveni entre del 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. 377/2013. 
 
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 durant l’anualitat 2013. 
 



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 7 
membres present, 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 durant l’anualitat 2013. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la direcció general de Transports i 
Mobilitat. 



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 DOGC, tal com preveu l'article 185.3 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 
Setè.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i l’ajuntament de Talarn per la gestió dels horts socials. Exp. 
376/2013. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’ajuntament de Talarn per la gestió dels horts socials, que 
formen part del projecte “Horts Socials”.  
 
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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Talarn per la gestió dels horts 
socials, que formen part del projecte “Horts Socials”.  
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Talarn.  
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 DOGC, tal com preveu l'article 185.3 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 
Vuitè.- Aprovació del concurs del premi Jove Emprenedor-2013. Exp. 
375/2013. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 16 
d’octubre de 2012, d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria 
del concurs del “Premi Jove Emprenedor/a-2012”. Publicades al BOPL 
núm. 152 del dia 1 de novembre de 2012. 
 
Atès la necessitat de prorrogar aquestes bases per a la convocatòria del 
“Premi Jove Emprenedor/a-2013” i fer constar que el termini per presentar 
els projectes finalitza el dia 3 de desembre de 2013. 
 
Vistos els articles 22 f) de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim 
local, 52 g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i de conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 
(2.3 q) 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 delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen:  
 
PRIMER.- Prorrogar les bases reguladores del “Premi Jove Emprenedor/a-
2012”, per a la convocatòria del “Premi Jove Emprenedor/a-2013”.  
SEGON.- Aprovar la convocatòria del concurs del “Premi Jove 
Emprenedor/a-2013” i determinar que el termini per a la presentació dels 
projectes finalitzarà el dia 3 de desembre de 2013. 
TERCER.-  Comunicar individualment a tots els possibles beneficiaris del 
premi la convocatòria del concurs. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 69/2013. 
 
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració 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’ajut a domicili aprovat pel Ple del Consell 
Comarcal en data 16 de març de 2009. 
 
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 SOCIAL: 

 
SAD DEPENDÈNCIA: 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia SAD 
Social    
                       % Subv 

2013/00459 DMG 7317798-- 23/10/2013 ALTA 30h/mes            75 % 
Assist. persona 



 
De conformitat amb les competències que li atorgen 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 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 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 SOCIAL: 

 
SAD DEPENDÈNCIA: 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia sad 
depèndencia/   
                       % Subv 

94543/12 MCR 3986056-- 02/10/2013 ALTA 15h/mes             45,04% 
Assist. Persona 

2013/00399 MFC 4077649-- 07/10/2013 ALTA 15h/mes          55,037% 
Assist. Persona 

2013/00316 LVA 4076796-- 14/10/2013 ALTA 25h/mes            84,22 % 
Assist. persona 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia SAD 
Social    
                       % Subv 

2013/00459 DMG 7317798-- 23/10/2013 ALTA 30h/mes            75 % 
Assist. persona 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia sad 
depèndencia/   
                       % Subv 

94543/12 MCR 3986056-- 02/10/2013 ALTA 15h/mes             45,04% 
Assist. Persona 

2013/00399 MFC 4077649-- 07/10/2013 ALTA 15h/mes          55,037% 
Assist. Persona 

2013/00316 LVA 4076796-- 14/10/2013 ALTA 25h/mes            84,22 % 
Assist. persona 



 
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. 
 
Desè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2013-2014. Exp. 
261/2013 i 290/2013. 
 
La Junta de Govern reunida el dia 3 de juny de 2013 va aprovar inicialment 
les bases específiques reguladores de la convocatòria per a l’atogament 
d’ajuts de menjador per raons socials o geogràfiques al centre docent, 
destinades a alumnes escolaritzats i la convocatòria dels ajuts esmentats. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 100 de 7 de juny de 2013 i 
en el DOGC núm. 6395, de 12 de juny de 2013 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al 
BOPL núm. 120 de 8 de juliol de 2013 i al DOGC núm. 6421 de 19 de 
juliol de 2013.  
 
Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014, 
que consten a l’expedient. Vista la proposta d’atorgament d’ajuts de 
menjador escolar per al curs 2013-2014, la relació dels quals es descriu a 
continuació: 
 

Núm. de 
sol·licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant  

DNI o  
NIE 

Curs 
escolar  Centre Escolar 

% 
subvenció 

92/2013-2014/1 FEBEA 
X 97382-- V 

P4 M. Immaculada 75 

93/2013-2014/1 LS 
Y 00440-- X 

P3 CEIP Valldeflors denegat 

94/2013-2014/1 JCSA 
X 54297-- X 

P5 CEIP Valldeflors denegat 

95/2013-2014/1 CSG 
387635-- Q 

5è primària 
ZER Espluga de 

Serra 75 

96/2013-2014/1 IEA 
X 73974-- X 

1er primària CEIP Valldeflors 75 

98/2013-2014/2 MSP 
476783-- l 

1er primària M. Immaculada 75 

98/2013-2014/2 MSP 
476783-- l 

P5 M. Immaculada 75 

 



Vist l’informe referent a la necessitat d’incrementar en un 25% de 
subvenció, els ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014, següents: 
 

Num. de 
Sol.licitud 

inicials 
Nom i 

cognoms 
sol·licitant 

DNI o NIE 
 

Curs 
escolar Centre escolar 

% 
Subvenció  

92/2013-2014/1 FEBEA X 97382-- V P4 M. Immaculada 25 

96/2013-2014/1 IEA X 73974-- X 1er primària CEIP Valldeflors 25 

98/2013-2014/2 MSP 476783-- l 1er primària M. Immaculada 25 

98/2013-2014/2 MSP 476783-- l P5 M. Immaculada 25 

 
De conformitat amb les competències que li atorgen 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 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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 12 de setembre:  

Núm. de 
sol·licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant  

DNI o  
NIE 

Curs 
escolar  Centre Escolar 

% 
subvenció 

95/2013-2014/1 CSG 
387635-- Q 

5è primària 
ZER Espluga de 

Serra 75 

 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 7 d’octubre:  

Núm. de 
sol·licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant  

DNI o  
NIE 

Curs 
escolar  Centre Escolar 

% 
subvenció 

92/2013-2014/1 FEBEA 
X 97382-- V 

P4 M. Immaculada 75 

 



TERCER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 4 de novembre:  
 

Núm. de 
sol·licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant  

DNI o  
NIE 

Curs 
escolar  Centre Escolar 

% 
subvenció 

96/2013-2014/1 IEA 
X 73974-- X 

1er primària CEIP Valldeflors 75 

98/2013-2014/2 MSP 
476783-- l 

1er primària M. Immaculada 75 

98/2013-2014/2 MSP 
476783-- l 

P5 M. Immaculada 75 

 
QUART.- Aprovar un ajut extraordinari de menjador escolar per al curs 
2013-2014, segons es descriu a continuació: 

Num. de 
Sol.licitud 

inicials 
Nom i 

cognoms 
sol·licitant 

DNI o NIE 
 

Curs 
escolar Centre escolar 

% 
Subvenció  

92/2013-2014/1 FEBEA X 97382-- V P4 M. Immaculada 25 

96/2013-2014/1 IEA X 73974-- X 1er primària CEIP Valldeflors 25 

98/2013-2014/2 MSP 476783-- l 1er primària M. Immaculada 25 

98/2013-2014/2 MSP 476783-- l P5 M. Immaculada 25 

 
CINQUÈ.- Denegar les sol·licituds d’ajut de menjador escolar per al curs 
2013-2014 següents: 
 

Núm. de 
sol·licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant  

DNI o  
NIE 

Curs 
escolar  Centre Escolar 

% 
subvenció 

93/2013-2014/1 LS 
Y 00440-- X 

P3 CEIP Valldeflors denegat 

94/2013-2014/1 JCSA 
X 54297-- X 

P5 CEIP Valldeflors denegat 

 
SISÈ.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de l’addenda 
d’actualització econòmica per al curs 2013-2014 amb el Departament 
d’Ensenyament. 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
VUITÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 



Onzè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions. Exp. 
16/2013 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i 
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 16/2013 i que 
es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals es descriu a 
continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire social, 
durant l’anualitat 2013: 
 

Sol·licitant Concepte 
Associació de veïns de Puigcercós Celebració diada de Sant Martí 
Associació amics Conca de Tremp Festa cultural-cantada d’havaneres 
Cercle d’Agermanament Occitano-Català XXVI Pujada al Port de Salau 
Comerç Associat Tremp (CAT) 12a Fira del Codony 
Associació d’Indústria i Comerç d’Isona 11a Fira del Bolet d’Isona i Conca Dellà “Boletus” 
Ajuntament de Salàs de Pallars 9a Diada de rememoració de la Fira de tardor 

Societat de Pescadors de Tremp 
Recuperació zona de les ínsules i zona de pesca 
infantil 

Javier Ibáñez Estela 
Producció i direcció d’un curmetratge 
“Pensaments” 

CEPS Club d’Esquí Pobla de Segur Lliga de curses de muntanya “Correpallars” 

 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) 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 delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions i 
entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de caire social, 
segons es descriu a continuació: 

Sol·licitant Concepte 
Import 

subvenció 
Associació de veïns de 
Puigcercós Celebració diada de Sant Martí 

500,00 € 

Associació amics Conca de 
Tremp Festa cultural-cantada d’havaneres 

500,00 € 

Associació d’Indústria i Comerç 
d’Isona 

11a Fira del Bolet d’Isona i Conca Dellà 
“Boletus” 

1.000,00 € 



Ajuntament de Salàs de Pallars 
9a Diada de rememoració de la Fira de 
tardor 

500,00 € 

Societat de Pescadors de Tremp 
Recuperació zona de les ínsules i zona de 
pesca infantil 

500,00 € 

Javier Ibáñez Estela 
Producció i direcció d’un curmetratge 
“Pensaments” 

500,00 € 

CEPS Club d’Esquí Pobla de 
Segur 

Lliga de curses de muntanya 
“Correpallars” 

1.500,00 € 

SEGON.- Denegar la sol·licitud de subvenció següent:  
Sol·licitant Concepte 

Cercle d’Agermanament Occitano-Català XXVI Pujada al Port de Salau 

TERCER.- Deixar sobre la taula la sol·licitud de subvenció següent: 
Sol·licitant Concepte 

Comerç Associat Tremp (CAT) 12a Fira del Codony 

QUART.- Comunicar aquest acord a les entitats i/o associacions 
corresponents, informant-los que cada entitat haurà d’aportar la 
documentació següent: 

1. Declaració jurada del finançament de l’actuació (en el document 
model  que trametrà el Consell). 

2. Justificant de la inclusió de l’anagrama del Consell als documents de 
difusió de l’acte. 

 
 
Dotzè.- Aprovació de baixes de la cobrança executiva 
 
Vista la documentació, que consta a l’expedient, presentada pels subjectes 
passius descrits a continuació, sol·licitant la baixa de la cobrança executiva 
i/o de l’embarg, dels rebuts de la taxa per a la recollida i tractament de 
residus sòlids urbans següents: 
 

 
SUBJECTE PASSIU 

 
EXERCICI DEL 

DEUTE  

 
ADREÇA 

 

 
POBLACIÓ 

 
CAUSA DE LA BAIXA 

Francisco Sarrias Mosso 2012 C. Ardiaca, 6 Xerallo Va vendre l’immoble 

M. Neus i M. Victoria Prat 
Mestre 

2012 Camí de 
Tendrui, 7  

Tremp L’hereu és una altra 
persona 

M. Consol Verdeny Codina 2011-2012 C. Lleida, 22 Tremp Duplicat  

CAT AFRICA EXPORT, SL 2012 C. del Forn, 39 
Baixos 

Tremp Duplicat  

Climent Farguell Baro 2012 Sant Climent, 4 Espluga de 
Serra 

No és el propietari  

Yolanda Granger Segura 2011 Paradís, 7 Tremp No és el propietari 

Joan Roca Vidal 2012 - Claret No és una casa 

 



Vistos els informes tècnics, favorables, a la baixa de la cobrança executiva 
i/o de l’embarg dels rebuts referenciats i els informes verbals. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.2. b) 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 delegació del Gerent, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa de la cobrança executiva i/o de l’embarg dels 
rebuts següents: 

 
SUBJECTE PASSIU 

 
EXERCICI DEL 

DEUTE  

 
ADREÇA 

 

 
POBLACIÓ 

 
CAUSA DE LA BAIXA 

Francisco Sarrias Mosso 2012 C. Ardiaca, 6 Xerallo Va vendre l’immoble 

M. Neus i M. Victoria Prat 
Mestre 

2012 Camí de 
Tendrui, 7  

Tremp L’hereu és una altra 
persona 

M. Consol Verdeny Codina 2011-2012 C. Lleida, 22 Tremp Duplicat 

CAT AFRICA EXPORT, SL 2012 C. del Forn, 39 
Baixos 

Tremp Duplicat 

Climent Farguell Baro 2012 Sant Climent, 4 Espluga de 
Serra 

No és el propietari 

Yolanda Granger Segura 2011 Paradís, 7 Tremp No és el propietari 

Joan Roca Vidal 2012 - Claret No és una casa 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de Tributs Locals. 
 
Tretzè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal. 
 
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials 
reciclables sense valor econòmic: Paper, cartro, envasos, ferralla, bateries, 
plom, vidre, pneumàtics. 
Vistos els Decrets de Presidència 122/00, 123/00 i 126/00. 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1404 23-07-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ERP España 144,94 
1405 23-07-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ECOTIC 237,94 
1406 23-07-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ECOLEC 215,29 



1407 23-07-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ECOASIMELEC 120,28 
1408 26-07-2013 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.501,20 
1409 26-07-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.853,05 
1410 19-08-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça 7.667,97 
1411 19-08-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 14.926,90 
1412 19-08-2013 Eliminació RSU dipòsit C. Generau d’Aran  23.563,58 
1413 20-08-2013 Ferralla Ballestas Calmet, SL 242,00 
1414 20-08-2013 Recollida vidre Ecovidrio 1.920,26 
1415 03-09-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça 9.794,48 
1416 03-09-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 22.187,57 
1417 03-09-2013 Eliminació RSU diposit C. Generau d’Aran 33.799,11 
1418 03-09-2013 Ferralla Ballestas Calmet, SL 236,00 
1419 05-09-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 2.964,00  
1420 20-09-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.833,00 
1421 03-10-2013 Recollida vidre Ecovidrio 1.940,06 
1422 03-10-2013 Recollida vidre Ecovidrio 2.451,17 
1423 03-10-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça 4.937,04 
1424 03-10-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 10.925,41 
1425 03-10-2013 Eliminació RSU dipòsit C. Generau d’Aran 20.280,39 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència 
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple 
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 
de novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant. 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1404 23-07-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ERP España 144,94 
1405 23-07-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ECOTIC 237,94 
1406 23-07-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ECOLEC 215,29 
1407 23-07-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ECOASIMELEC 120,28 
1408 26-07-2013 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.501,20 
1409 26-07-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.853,05 
1410 19-08-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça 7.667,97 
1411 19-08-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 14.926,90 
1412 19-08-2013 Eliminació RSU dipòsit C. Generau d’Aran  23.563,58 
1413 20-08-2013 Ferralla Ballestas Calmet, SL 242,00 



1414 20-08-2013 Recollida vidre Ecovidrio 1.920,26 
1415 03-09-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça 9.794,48 
1416 03-09-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 22.187,57 
1417 03-09-2013 Eliminació RSU diposit C. Generau d’Aran 33.799,11 
1418 03-09-2013 Ferralla Ballestas Calmet, SL 236,00 
1419 05-09-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 2.964,00  
1420 20-09-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.833,00 
1421 03-10-2013 Recollida vidre Ecovidrio 1.940,06 
1422 03-10-2013 Recollida vidre Ecovidrio 2.451,17 
1423 03-10-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça 4.937,04 
1424 03-10-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 10.925,41 
1425 03-10-2013 Eliminació RSU dipòsit C. Generau d’Aran 20.280,39 

 
Catorzè.- Devolució de fiances. 
 
Atès que l’Associació PAS Amics del Camí – Serveis de Participació i 
Sostenibilitat ha sol·licitat 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 de l’obra: “Senyalització dels itineraris de “El Camí” al Pallars Jussà” 
Import: 2.501,17 € 
 
Atès que l’empresa Geosilva Projectes, SL ha sol·licitat 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 de l’obra: “Senyalització d’accessos a nuclis, masies i elements d’interès turístic 
del Pallars Jussà” 
Import: 4.237,29 € 
 
Atès que l’empresa Enric Mitjana Dalmau ha sol·licitat al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va 
dipositar per respondre del compliment de les contractacions que es 
descriuen a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Projecte d’execució pel condicionament de serveis d’equipaments 
turístics del Pallars Jussà (Castell de Mur, Castell de Llordà i CITA)” 
Import: 5.900,00 € 
 
Vistos els informes tècnics, que consten a l’expedient, on es fa constar que 
es poden retornar les fiances. 



 
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 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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’Associació PAS 
Amics del Camí – Serveis de Participació i Sostenibilitat per respondre del 
compliment de la contractació que es descriu a continuació i per l’import 
que s’indica: 
Títol de l’obra: “Senyalització dels itineraris de “El Camí” al Pallars Jussà” 
Import: 2.501,17 € 
SEGON.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Geosilva 
Projectes, SL per respondre del compliment de la contractació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Senyalització d’accessos a nuclis, masies i elements d’interès turístic 
del Pallars Jussà” 
Import: 4.237,29 € 
TERCER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Enric 
Mitjana Dalmau per respondre del compliment de les contractacions que es 
descriuen a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Projecte d’execució pel condicionament de serveis d’equipaments 
turístics del Pallars Jussà (Castell de Mur, Castell de Llordà i CITA)” 
Import: 5.900,00 € 
QUART.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Quinzè.- Informes. Exp. 385/2013 
 
El Sr. Ubach informa sobre els següents assumptes: 
 
Primer 
De la convocatòria extraordinària del Ple del Consell Comarcal pel dia 11 
de novembre de 2013, que ve motivat per aprovar la modificació de 



l’Ordenança reguladora de la taxa per a la recollida i tractament de residus 
sòlids urbans per l’exercici 2014 i següents. 
  
Segon 
De la visita a la comarca, el dia 15 de novembre de 2013, del director 
general del Servei d’Ocupació de Catalunya, Sr. Joan Aregio i del director 
general de Desenvolupament Rural, Sr. Jordi Sala, amb motiu de la jornada 
“Els serveis a les persones, oportunitat per la dinamització econòmica del 
pirineu”. 
 
Tercer 
Es publicarà properament al diari Segre un reportatge del Pla pilot endegat 
al Pallars Jussà sobre la Teleassistència domiciliària (domòtica). Des del 
Consell s’ha acompanyat als reporters del diari a diferents domicilis usuaris 
d’aquest servei. 
 
El Sr. Ardanuy informa que per avui dia 5 de novembre s’ha organitzat una 
visita a l’Epicentre de tots els docents de la comarca. 
 
Setzè.- Precs i Preguntes. Exp. 384/2013 
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, 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 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària habilitada,    Vist i plau                        
       El President, 
 


