
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 
DE FEBRER DE 2012 
 
NÚM.: 2/2012 
DATA:  7 de febrer de 2012 
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 
 
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 les actes de la Junta de Govern de la sessió 
extraordinària de 27 de desembre de 2011. Exp. 488/2011 i de la sessió 
extraordinària de 18 de gener de 2012. Exp. 38/2012. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, de la sessió extraordinària del dia 27 de desembre de 2011 i de la 
sessió extraordinària de 18 de gener 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 7 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 27 de desembre de 2011 i 
de la sessió extraordinària de 18 de gener de 2012, que s’ha tramés a tots 
els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp. 
98/2012. 
 
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la 
sessió d'aquesta Junta de Govern. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, númerats 
del 186/2011 al 202/2011 i de l’1/2012 al 5/2012 que consten a l’expedient 
98/2012 i es donen íntegrament per reproduïts. 



De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 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: 187/2011 formulant recurs 
d’alçada a la resolució de 23 de novembre de 2011 del director general de 
Medi Natural i Biodiversitat referent a l’expedient de subvenció de 
l’actuació “Pla municipal per l’adequació a la Llei 6/2011 i al Decret 
82/2005, de la il·luminació exterior existent al municipi de la Torre de 
Capdella”. 191/2011 fixant la capacitat de la intal·lació alberg de joventut 
“La Solana” en 66 places. 195/2011 concertant una operació de crèdit, en la 
modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb el Banco de Sabadell, SA 
per import de 250.000,00 € i aprovant el contracte amb el Banco de 
Sabadell, SA amb les condicions financeres que consta a l’expedient.   
196/2011 declarant prorrogat el pressupost de l’exercici 2011 fins a 
l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2012. 200/2011 aprovant 
la baixa de drets reconegut pendents de cobrament i obligacions 
reconegudes pendents de pagament integrats en l’agrupació de 
pressupostos tancats. 201/2011 aprovant el conveni de col·laboració entre 
l’Associació per a la integració i salut de les persones grans amb 
dependència (ASISTED) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per al 
desenvolupament de serveis integrals d’atenció domiciliària a la comarca 
del Pallars Jussà (teleassistència domiciliària-domòtica). 202/2011 
aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació coordinadora de 
serveis d’atenció domiciliària del tercer sector i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per al desenvolupament de serveis integrals  d’atenció 
domiciliària a la comarca del Pallars Jussà (teleassistència domiciliària-
persones d’intervenció ràpida). 1/2012 Inscrivint la suspensió temporal 
d’activitat de la instal·lació alberg de joventut “La Torre” de la Torre de 
Capdella. 



SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, de la resta de Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. 
Joan Ubach Isanta, que consten a l’expedient 98/2012 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Tercer.-  Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
97/2012. 
 
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la 
sessió d'aquesta Junta de Govern. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
54/2011 al 64/2011 i de l’1/2012 al 2/2012, que consten a l’expedient 
97/2012 i es donen íntegrament per reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del 
Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 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: 54/2011 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 7/2011 i el seu pagament. 58/2011 
nomenant el Sr. German Palacin, enginyer industrial, director tècnic i 
coordinador en matèria de seguretat i salut de l’actuació “Centre de 
visitants del Pallars Jussà”. 1/2012 aprovant la cessió de crèdit de la 
certificació 1a i última de l’obra Pla d’arranjament de camins al Pallars 
Jussà. Fase XX “Camins a masies Navarro, Xinco i Xiquet al terme de 
Llimiana” a favor de Banco Sabadell, SA. 
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, de la resta de Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. 
Josep M. Ardanuy Tarrat, que consten a l’expedient 97/2012 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 



Quart.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el departament de 
Cultura, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de 
Tremp per la gestió de l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà. Exp. 
59/2012. 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp, per a la gestió 
de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 
Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’ajuntament de Tremp, per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars 
Jussà, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït. 
SEGON.-  Facultar el president per a la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura i a 
l’ajuntament de Tremp. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
Cinquè.- Aprovació del conveni de col·laboració específic entre el 
departament de cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en 
relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del 
Pallars Jussà. Exp. 60/2012. 
 
Vist el text del conveni de col·laboració específic entre el Departament de 
Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en relació a la transferència 
anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, que consta a 
l’expedient i es dona íntegrament per reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 específic entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en relació 
a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars 
Jussà, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït. 
SEGON.-  Facultar el president per a la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
Sisè.- Aprovació del conveni de col·laboració per a la formació pràctica 
en centres de treball entre el departament d’Ensenyament (INS 
Tremp) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 403/2011. 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament, Institut de Tremp, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
per a la formació pràctica en centres de Treball de l’alumne/a Damla 
Redzheb Myumyun, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per 
reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 
Departament d’Ensenyament, Institut de Tremp, i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, per a la formació pràctica en centres de Treball de l’ 
alumne/a Damla Redzheb Myumyun, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.-  Facultar el president per a la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Institut de Tremp. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 



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. 
Atès que properament se signarà l’addenda d’actualització econòmica per 
al curs escolar 2011-2012. Atès que en el pressupost del Consell Comarcal 
per a l’exercici 2011, prorrogat 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 d’atorgament dels ajuts de menjador escolar 
per necessitats socioeconòmiques 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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius del dia 30 de novembre de 
2011, 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.- Concedir amb efectes retroactius del dia 9 de gener 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. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
QUART.- Facultar el President per al compliment del present acord. 
 
Vuitè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa ROS ROCA, SA ha sol·licitat al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà la devolució de les fiances definitives que va dipositar per 
respondre del compliment de les contractacions que es descriuen a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del subministrament: Subministrament d’una caixa recol·lector de 23 m3 i equip 
totalment muntat i homologat sobre xassis 3 eixos. 
Import: 2.800,00 € 
Títol del subministrament: Suministrament de 100 contenidors de rebuig. 
Import: 875,00 €. 
 
Vistos els informes favorables dels serveis tècnics, que consten 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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-.Retornar les fiances definitives que va dipositar l’empresa ROS 
ROCA, SA per respondre del compliment de les contractacions que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del subministrament: Subministrament d’una caixa recol·lector de 23 m3 i equip 
totalment muntat i homologat sobre xassis 3 eixos. 
Import: 2.800,00 € 
Títol del subministrament: Suministrament de 100 contenidors de rebuig. 
Import: 875,00 €. 
SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 



Novè.- Informes. Exp. 96/2012. 
 
El Sr. Ubach informa del següent tema: 
 

1) El dissabte dia 11 de febrer s’ha convocat una manifestació popular a 
Lleida a favor de la defensa del tren, línia FGC Lleida-La Pobla de 
Segur. Seguidament explica l’organització de l’acte. 

 
El Sr. Ardanuy informa dels següents temes: 
 

1) Sol·licitud de la Sra. Olga Roqué Farrero, educadora social del 
Consell Comarcal de reduir 1 hora la seva jornada laboral a càrrec de 
les vacances. Informa que se li accepta la sol·licitud. 

2) 100 anys de les hidroelèctriques al Pallars. Els ajuntaments de 
Tremp, Salàs de Pallars i la Torre de Capdella, juntament amb el 
Comité Científic format per estudiosos vinculats al Pallars, han 
iniciat els actes de commemoració del centenari de les 
hidroelèctriques al Pallars.  
El Consell Comarcal està interessat i sol·licitarà la participació en 
l’ens organitzador d’aquests actes amb la finalitat de valoralització 
del patrimoni industrial i del desenvolupament territorial de 
Catalunya. 
 

Desè.- Precs i preguntes. Exp. 95/2012. 
 
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, 


