
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 5 
DE JUNY  DE 2012 
 
NÚM.: 8/2012 
DATA:  5 de juny de 2012 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14,30 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 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
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 les actes de la Junta de govern de la sessió 
extraordinària de 9 de maig de 2012. Exp. 211/2012 i de la sessió 
ordinària de 22 de maig de 2012. Exp. 225/2012. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, de la sessió extraordinària del dia 9 de maig de 2012 i de la sessió 
ordinària del dia 22 de maig de 2012, que s’han 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 6 membres presents dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió extraordinària del dia 9 de maig de 2012 i de la 
sessió ordinària del dia 22 de maig de 2012, que s’han tramés a tots els 
consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 

SEGON.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Agència de Residus de Catalunya per al 
finançament de la 1ª fase del projecte d’ampliació del dipòsit de 
residus municipals de Tremp. Exp. 261/2012. 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’Agència de Residus de Catalunya per al finançament de la 
primera fase del projecte d’ampliació del dipòsit de residus municipals de 
Tremp, 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 6 
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’Agència de Residus de Catalunya per al 
finançament de la primera fase del projecte d’ampliació del dipòsit de 
residus municipals de Tremp, que consta a l’expedient. 
SEGON.-  Facultar el President per a la signatura del conveni. 



TERCER.- Trametre aquest acord al departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
TERCER.- Aprovació de la contractació de la recollida d’olis a la 
deixalleria. Exp. 260/2012 
 
Atès la necessitat de fer la recollida d’olis vegetals usats a les deixalleries 
de Tremp, la Pobla de Segur i Isona. 
 
Vist el pressupost i compromisos de l’empresa OLI CUIT, SL, que consta a 
l’expedient i que es descriuen a continuació: 
 
1.- OLI CUIT S.L. es compromet a realitzar la recollida de tots els establiments que ho desitgin, 
així com de les 3 deixalleries propietat del Consell. 
2.- OLI CUIT S.L. lliurarà als esmentats establiments els dipòsits de residus corresponents per 
l’emmagatzematge de l’oli. 
3.- OLI CUIT S.L. pagarà un mínim de 0,25€/l. més IVA de les quantitats recollides en els 
centres del Consell Comarcal del Pallars Jussà (deixalleries comarcals, centres escolars i 
residències).  
4.- Els establiments privats d’hosteleria que formalitzin un contracte marc amb OLI CUIT S.L. 
cobraran en efectiu en el moment de la recollida de l’oli un mínim de 0,10€ per litre. L’esmentat 
contracte s’ajustarà a la normativa vigent per tal que l’establiment pugui tramitar la llicència 
mediambiental. 
5.- OLI CUIT S.L. lliurarà en cada recollida el full de seguiment degudament completat, tal com 
exigeix la normativa vigent. 
6.- Si és exprés desig del Consell, OLI CUIT S.L. facilitarà el corresponent certificat del gestor 
per tal d’acreditar el legal tractament del residu. 
7.- El Consell i OLI CUIT S.L. acordaran la localització de diferents punts de recollida en 
indrets estratègics dels nuclis de població per a la comoditat dels  habitants  de la comarca.  OLI 
CUIT S.L. lliurarà 3 contenidors simples sense remuneració (1 per Tremp, 1 per La Pobla de 
Segur i 1 altre per Isona). 
S’estudiaran els diferents sistemes del mercat i els que més s’adaptin per a un  funcionament 
òptim. S'aportaran també al Consell Comarcal  del Pallars Jussà 600  embuts per promoure el 
reciclatge entre els veïns. 
8.- El Consell Comarcal col·laborarà amb OLI CUIT S.L. en la part logística, tant en 
proporcionar els llistats pertinents de productors d’olis vegetals residuals, com en la divulgació 
dels serveis ofertats. 

 
Atès que d’acord amb el que preveuen els articles 111 i 138.3 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, es tracta d’un contracte menor. 
 



De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) 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 
6 membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el pressupost i document de compromisos de 
l’empresa OLI CUIT, SL que consta a l’expedient i que es descriu a la part 
expositiva. 
SEGON.-  Aprovar la contractació de l’empresa OLI CUIT, SL, per 
contracte menor. 
TERCER.- Facultar el president del Consell per donar compliment a 
l’acord. 
 
QUART.- Aprovació del procediment de contractació del servei de 
menjador escolar de l’INS Pobla de Segur. Exp. 243/2012. 
 
Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’INS la 
Pobla de Segur per als cursos escolars 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 
2015-2016.  
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense 
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de 
menjador escolar de l’INS la Pobla de Segur per als cursos escolars 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016. 
 
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector 
públic. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) 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 
6 membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del 
servei de menjador escolar de l’INS la Pobla de Segur per als cursos 
escolars 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016. 
SEGON.- Sol·licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un 
mínim de tres empreses del sector. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
CINQUÈ.- Aprovació del procediment de contractació del servei de 
menjador escolar de l’INS Tremp. Exp. 244/2012. 
 
Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’INS 
Tremp per als cursos escolars 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-
2016.  
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense 
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de 
menjador escolar de l’INS Tremp per als cursos escolars 2012-2013, 2013-
2014, 2014-2015 i 2015-2016. 
 
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector 
públic. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) 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 
6 membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del 
servei de menjador escolar de l’INS Tremp per als cursos escolars 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016. 
SEGON.- Sol·licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un 
mínim de tres empreses del sector. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
SISÈ.- Aprovació del procediment de contractació del servei de 
menjador escolar de l’escola Els Raiers de la Pobla de Segur. Exp. 
245/2012. 
 
Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’escola 
Els Raiers de la Pobla de Segur per als cursos escolars 2012-2013, 2013-
2014, 2014-2015 i 2015-2016.  
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense 
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de 
menjador escolar de l’escola Els Raiers de la Pobla de Segur per als cursos 
escolars 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016. 
 
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector 
públic. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) 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 
6 membres presents dels 7 que la componen: 



 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del 
servei de menjador escolar de l’escola Els Raiers de la Pobla de Segur per 
als cursos escolars 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016. 
SEGON.- Sol·licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un 
mínim de tres empreses del sector. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
SETÈ.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar per necessitats 
socioeconòmiques. curs 2011-2012. Exp. 250/2011 
 
Atès que el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el 
Departament d’Educació, atorga competències al Consell Comarcal per a la 
concessió d’ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques. 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 22 de maig de 2012 d’aprovació 
de l’addenda d’actualització econòmica per al curs escolar 2011-2012. Atès 
que en el pressupost del Consell Comarcal per a l’exercici 2012 existeix 
consignació pressupostària per atendre les sol·licituds d’ajut de beques de 
menjador escolar per al curs 2011-2012. 
 
Vistes les bases reguladores de l’atorgament de les beques de menjador 
escolar del curs 2003-2004 i modificacions posteriors, redactades pels 
serveis de la UBASP del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consten a 
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes, aprovades inicialment 
en la sessió del Ple extraordinari del dia 6 d’octubre de 2003 i modificades 
en acords posteriors i d’aplicació pel curs 2011-2012. 
 
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i la proposta de modificació del percentatge de l’ajut a 
subvencionar de l’ajut aprovat per la Junta de govern en data 20-09-
2011,tal com consta a l’expedient 250/2011. 
 
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 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 6 
membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius del dia 2 de maig de 2012, els 
ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques amb el 
percentatge de subvenció del cost del menjador escolar segons consta a 
l’expedient 250/2011.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el President per al compliment del present acord. 
 
VUITÈ.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa PALVI, 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 del subministrament: Subministrament de dos compactadors mòbils per a la 
recollida selectiva de residus. 
Import: 2.125,00 € 
 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics, que consta a l’expedient.  
 
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 6 
membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa PALVI, 
SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 



Títol del subministrament: Subministrament de dos compactadors mòbils per a la 
recollida selectiva de residus. 
Import: 2.125,00 € 
SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
NOVÈ.-  Informes. Exp. 264/2012 
 
El Sr. Ubach informa sobre els següents temes: 
 
1. De la visita del director general de Joventut al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, el dia 7 de juny de 2012. 

2. De la signatura del conveni de joventut el dimecres dia 6 de juny a 
Pont de Suert. 

3. De la visita de la Vicepresidenta de l’IEI al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà el dia 13 de juny de 2012. 

 
El Sr. Ardanuy informa sobre les línies d’ajuts de l’IEI. S’elaborarà un 
programa anual d’actuacions que es presentarà a totes les línies d’ajuts 
(IDAPA, IEI, etc). En principi es presentarà el Museu a equipaments 
culturals, l’Església de Sant Gervàs als ajuts de patrimoni i un equip de so 
pel Consell i el Museu. 
 
DESÈ.- Precs i preguntes. Exp. 263/2012 
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
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, 
 


