
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 16 DE 
DESEMBRE DE 2014 
 
NÚM.: 10/2014 
DATA:  16 de desembre de 2014 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.45 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 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JULIÀ ROSELL  OLIVA 
SR. JOSEP PONT BONET 
 
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, 4 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 18 de novembre de 2014. Exp. 346/2014 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 18 de novembre 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 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 18 de novembre de 2014, que 
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió i amb la 
correcció que es descriu a continuació. 
 
Intervencions: Per secretaria s’informa que a l’acta de la sessió ordinària 
del dia 18 de novembre de 2014, en el punt novè.- atorgament d’ajuts del 
servei d’ajuda a domicili, l’ajut descrit a continuació, ha de constar a 
l’apartat SAD Social, enlloc de l’apartat SAD dependència.  

 
Correcció que es aprovada per unanimitat del 5 membres presents.

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Dependència/% Subv. 

2013/0013 MGM 3982283-- 02/10/2014 ALTA 
 
 

15 h/mes          100% 
Ordre i cura de la llar i 
Atenció social i personal 



Segon.- Aprovació de l’addenda per a l’any 2014 del conveni 
d’encàrrec de gestió entre l’Agència catalana del consum i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 373/2014. 
 
Vist el text, de l’addenda per a l’any 2014 del conveni d’encàrrec de gestió 
entre l’Agència Catalana de Consum i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana 
del Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, per a la realització d’actuacions en matèria de consum, 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 col�laboració. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 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 
5 membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text amb les clàusules que consten a l’expedient, de 
l’addenda per a l’any 2014 del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència 
Catalana de Consum i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, mitjançant el 
qual es va establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum 



de la Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a 
la realització d’actuacions en matèria de consum. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència Catalana del Consum. 
QUART.- Trametre còpia de l’addenda 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. 
 
Tercer.- Aprovació del contracte entre el Departament de Cultura, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i el sr. Eugeni Fornons Montané 
per la cessió en comodat del fons documental del músic i 
compositor Domènec Cardeñes Barios. Exp. 139/2014 
 
Atès que el Sr. Eugeni Fornons Montané conserva un seguit de 
documentació pertanyent al músic i compositor Domènec Cardeñes Barios 
(Pons 1916-Tremp 1977), que consta bàsicament de partitures musicals de 
producció pròpia com a compositor, còpies de partitures, llibres de teoria 
musical, adaptacions musicals, així com documentació personal i fotografies 
familiars i de les seves actuacions musicals. I que vol cedir aquest fons 
documental a la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Arxiu Comarcal del 
Pallars Jussà.  
 
Vist el contracte entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el sr. Eugeni Fornons 
Montané per a la cessió en comodat del fons documental del músic i 
compositor Domènec Cardeñes Barios, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 g) 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el sr. 
Eugeni Fornons Montané per a la cessió en comodat del fons documental del 
músic i compositor Domènec Cardeñes Barios, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del contracte. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 



Quart.- Aprovació del contracte de cessió en comodat del fons 
documental de l’ajuntament de Castell de Mur, entre l’ajuntament el 
departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 
139/2014. 
 
Atès que l’ajuntament de Castell de Mur és propietari del fons documental 
que forma l’Arxiu històric municipal, que abasta de l’any 1820 al 2000 
aproximadament, el qual forma part del patrimoni documental català i 
manifesta la voluntat de cedir en comodat, aquest fons documental a la 
Generalitat de Catalunya per tal que l’ingressi a l’Arxiu Comarcal del Pallars 
Jussà a fi de conservar-lo i fer-lo accessible als investigadors. 
 
Vist el contracte de cessió en comodat del fons documental de l’ajuntament 
de Castell de Mur, entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Castell de 
Mur, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 g) 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte de cessió en comodat del fons documental 
de l’ajuntament de Castell de Mur, entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’ajuntament de Castell de Mur, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del contracte. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2014-2015. 
Exp. 191/2014. 
 
La Junta de Govern reunida el dia 20 de maig de 2014 va aprovar 
inicialment les bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts 
individuals de menjador, adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i 
de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons 
públics de la comarca del Pallars Jussà per al curs escolar 2014-2015 i 
convocatòria per al curs escolar 2014-2015. 
 



Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 99 de 26 de maig de 2014 i en 
el DOGC núm. 6631 de 27 de maig de 2014 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL 
núm. 118 de 20 de juny de 2014 i al DOGC núm. 6653 de 30 de juny de 
2014.  
 
Vistes les sol�licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2014-2015, 
que consten a l’expedient, amb la proposta d’atorgament d’ajuts de 
menjador escolar per al curs 2014-2015, segons es descriu a continuació: 
 

Expedient NIF 

Inicials 
Nom  i 
Cognom curs escola 

Proposta 
% Subv 

191/14-15 1805313-- AIPZ 1r Espluga Serra 100 
192/14-15 7808514-- RAC 5è Els Raiers 50 
193/14-15 X441325-- MM 4t Els Raiers 50 
194/14-15 X441325-- MM 2n Els Raiers 50 
195/14-15 X441325-- MM P3 Els Raiers 50 
198/14-15 5278599-- MIGP P4 Valldeflors 50 
199/14-15 4086707-- JPG 3r Valldeflors 0 
200/14-15 5443327-- LO 3r Els Raiers 100 
201/14-15 5443327-- LO P4 Els Raiers 100 
199/14-15 4086707-- JPG 3r Valldeflors denegada 
 
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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2014-2015 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 13 d’octubre de 2014:  
 

Expedient NIF 
Inicials Nom  
i Cognom curs escola  % Subv 

191/14-15 1805313-- AIPZ 1r Espluga Serra 100 
 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2014-2015 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 de desembre de 2014: 
 



Expedient NIF 
Inicials Nom  
i Cognom curs escola  % Subv 

192/14-15 7808514-- RAC 5è Els Raiers 50 
193/14-15 X441325-- MM 4t Els Raiers 50 
194/14-15 X441325-- MM 2n Els Raiers 50 
195/14-15 X441325-- MM P3 Els Raiers 50 
198/14-15 5278599-- MIGP P4 Valldeflors 50 
199/14-15 4086707-- JPG 3r Valldeflors 0 
200/14-15 5443327-- LO 3r Els Raiers 100 
201/14-15 5443327-- LO P4 Els Raiers 100 
 
TERCER.- Denegar la sol�licitud d’ajut de menjador escolar per al curs 
2014-2015 següents: 

Expedient NIF 
Inicials Nom  
i Cognom curs escola % Subv 

199/14-15 4086707-- JPG 3r Valldeflors denegada 
 
QUART.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de l’addenda 
d’actualització econòmica per al curs 2014-2015 amb el Departament 
d’Ensenyament. 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
SISÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Sisè.-  Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. 
 
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’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 SOCIAL: 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD social/  % 
Subvenció  

2014/00214 MLRV 3699850--  ALTA 
Denegació per superar 
barem econòmic 



2014/00179 JCJ 4080736-- 12/11/2014 ALTA 
6h/m    100%    
Ordre i curs de la llar 

 
SAD DEPENDÈNCIA 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms  DNI Data inici 
Alta / 

revisió 

Proposta 
Tipologia SAD /dependència 

% Subvenció 

2012/00329 MMM 2361505-- 03/11/2014 ALTA 
8h/m  ordre i cura de la llar  
2h/m  atenció personal      50% 

2013/00210 FPR 4074051-- 01/12/2014 ALTA 

10h/m ordre i cura de la llar 
5h/m atenció social i personal  
100% 

2013/00126 MBC 4074694-- 03/11/2014 ALTA 
8h/m ordre i cura de la llar  
7h/m atenció personal  50% 

2013/00013 MGM 3982283-- 01/12/2014 ALTA 
15h/m            100% 
atenció social i personal 

2014/00019 SFL 0973822-- 01/12/2014 ALTA 
15h/m            100%  
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 5 
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: 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

 
Tipologia SAD social/  % 
Subvenció  

2014/00179 JCJ 4080736-- 12/11/2014 ALTA 
6h/m    100%    
Ordre i curs de la llar 

 
SAD DEPENDÈNCIA 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms  DNI Data inici 
Alta / 

revisió 

 
Tipologia SAD /dependència 

% Subvenció 

2012/00329 MMM 2361505-- 03/11/2014 ALTA 
8h/m  ordre i cura de la llar  
2h/m  atenció personal      50% 

2013/00210 FPR 4074051-- 01/12/2014 ALTA 

10h/m ordre i cura de la llar 
5h/m atenció social i personal  
100% 

2013/00126 MBC 4074694-- 03/11/2014 ALTA 
8h/m ordre i cura de la llar  
7h/m atenció personal  50% 



2013/00013 MGM 3982283-- 01/12/2014 ALTA 
15h/m            100% 
atenció social i personal 

2014/00019 SFL 0973822-- 01/12/2014 ALTA 
15h/m            100%  
atenció social i personal 

 
SEGON.- Denegar l’ajut a domicili descrit a continuació, per superar el 
barem econòmic. 
 
SAD SOCIAL: 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI 
 
Tipologia SAD social  

2014/00214 MLRV 3699850-- Denegació 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
QUART.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Setè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Exp. 
275/2013. 
 
Primer  
Vista la documentació presentada pel sr. Antonio de Dios Ballet sol�licitant 
la devolució de l’ ingrés indegut del rebut de la taxa per a la recollida i 
tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2014 de l’immoble 
situat al c. Colomines, 1 2n 3a de Tremp. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2014 per 
import de 77,37 €, atenent que hi va haver duplicitat de rebuts, un a nom 
del propietari de l’habitatge i l’altre a nom del llogater. 
  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
regula el cobrament de la taxa de referència. 
 
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a 
l’expedient i la documentació complementària. 
 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 2/2004 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) 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 delegació del Gerent, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució del ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2014, per import de 77,37 € al sr. Antonio de Dios Ballet, 
de l’immoble situat al c. Colomines, 1  2n 3a de Tremp.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 
Segon  
Vista la documentació presentada pel sr. Manuel Pons Tomàs sol�licitant la 
devolució de l’ ingrés indegut dels rebuts de la taxa per a la recollida i 
tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2014 dels immobles 
situats al c. Picamill, 1 i c. del Forn, 5 de Tremp. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ ingrés indegut dels rebuts de l’anualitat 2014 
per import total de 154,74 €, atenent que els dos immobles no tenen 
subministrament d’aigua ni d’electricitat. 
  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
regula el cobrament de la taxa de referència. 
 
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a 
l’expedient i la documentació complementària. 
 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 2/2004 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) 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 delegació del Gerent, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució del ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2014, per import total de 154,74 € al sr. Manuel Pons 
Tomàs, dels immobles situats al c. Picamill, 1 i c. del Forn, 5 de Tremp.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada 



Vuitè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa IN SITU, SCP 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’actuació: Pla de difusió del Pallars Jussà. 
Import: 2.452,64 € 
 
Vist l’informe tècnic, 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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa IN SITU, 
SCP per respondre del compliment de la contractació que es descriu a 
continuació i per l’ import que s’indica: 
Títol de l’actuació: Pla de difusió del Pallars Jussà. 
Import: 2.452,64 € 
SEGON- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Novè.- Informes. Exp. 378/2014 
 
Els sr. Ubach informa sobre els següents assumptes: 
Primer 
Actuació de l’Orfeó Lleidatà “Christmas” a Tremp, amb la col�laboració de 
l’IEI: Aquesta actuació coordinada pel Consell Comarcal es va desenvolupar 
a la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors el dia 12 de desembre de 
‘enguany amb un gran èxit de públic assistent. Va ser el primer concert de 
Nadal que l’Orfeó va fer a la província. 
 
Segon 
Escrit del Secretari d’Infraestructures i Mobilitat sobre el manteniment de la 
línia ferroviària de Lleida a La Pobla de Segur: Avui s’ha rebut aquest escrit 
que informa que l’entitat pública ADIF ha denunciat el conveni amb 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de manteniment de la 
infraestructura i la gestió de la circulació de la línia Lleida-La Pobla de 
Segur. Informa que la finalització d’aquest conveni i la signatura d’un altre 
pel 2015 no suposa cap obstacle en l’explotació de la línia per part de FGC, 



es tracta d’un canvi de model de gestió on les funcions de regulació de la 
circulació es traspassen a FGC i la transició serà gradual cosa que no 
afectarà a la prestació del servei als usuaris. 
 
En un altre ordre de coses, l’escrit informa que s’han activat els treballs per 
tal d’intentar optimitzar la gestió del conjunt d’estacions i altres edificis i 
terrenys adscrits a la línia, i en aquest sentit, properament es farà una 
consulta a totes les entitats locals i altres sectors representatius en l’àmbit 
territorial de la pròpia línia i del seu entorn. 
 
L’objectiu d’aquesta és garantir la seguretat, la posada en valor i la 
dinamització turística dels edificis i terrenys esmentats per esbrinar quina 
seria la voluntat de participació en aquest procés del conjunt de les 
administracions i agents implicats. 
 
Tercer 
1a Jornada Arqueològica del Pallars Jussà: S’ha organitzat pel Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, els dies 19 i 20 de desembre d’enguany a la 
Sala d’Actes de l’Epicentre. És una jornada gratuïta i oberta a tothom i vol 
reconèixer la tasca de moltes persones en aquest àmbit i donar-la a 
conèixer com una eina més de promoció i divulgació del Pallars Jussà. 
 
Quart 
Avui s’ha organitzat a l’ajuntament de Tremp una reunió amb agents públics 
i privats del Pallars Jussà per a la presentació del Geoparc. Una oportunitat 
de desenvolupament local sostenible basat en les ciències de la terra, 
avalada per la UNESCO. Dels 10 Geoparcs que existeixen a l’Estat, un és a 
Catalunya, concretament a la Catalunya Central. 
 
Desè.- Precs i Preguntes. Exp. 377/2014 
 
En aquest punt de l’orde 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 municipal i de règim local de Catalunya, 
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, 


