
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA JUNTA 
DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 11 DE JUNY DE 2018 
   
NÚM.: 5/2018 
DATA:  11 de juny de 2018 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 14.50 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. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
VICEPRESIDENTA 1a 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
CONSELLERS 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
 
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 LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

 
Vist l’article 99.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (DOGC 
20-05-2003). 
 
De conformitat amb l’article 79 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 5 membres presents, dels 
7 que la componen,  s’acorda la urgència de la sessió, que és motivada per 
l’adopció dels acords següents:  
 
SEGON .- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de 
cooperació i assistència municipal, anualitat 2018. Exp. 231/2018. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació i assistència 
municipal, anualitat 2018, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament 
per reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 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 (2.1 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 29 de desembre de 2015 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, del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació i 
assistència municipal, anualitat 2018, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida. 
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. 
 
TERCER.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a l’execució de 
l’operació “Valorització del patrimoni cultural i natural per a la 
dinamització turística del Pallars Jussà”. Exp. 230/2018. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a l’execució de l’operació 
“Valorització del patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística 
del Pallars Jussà”, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 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 (2.1 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 29 de desembre de 2015 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, del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a l’execució de l’operació 
“Valorització del patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística 
del Pallars Jussà”, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida. 
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. 
   
QUART.- Aprovació de la contractació del servei de transport escolar 
de la línia Capdella-La Pobla de Segur, per al curs escolar 2018-
2019. Exp.233/2018. 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2016. 
 
Atès que l’empresa Societat Anònima Alsina Graells de Autotransportes 
(ALSA) és titular de la concessió administrativa per l’explotació del servei de 



transport públic regular de viatgers per carretera Capdella – La Pobla de 
Segur.  
 
Considerant que el Decret 161/1996, de 14 de maig pel qual es regula el 
servei escolar de transport preveu que aquest es pugui prestar entre altres 
modalitats, utilitzant l’oferta de serveis de transport regular de viatgers per 
carretera.  
 
Atesa la possibilitat de reserva de places per dur a terme el servei de 
transport escolar en la concessió assenyalada atorgada a la Societat 
Anónima Alsina Graells de Autotransportes. 
 
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 de 29 de desembre de 2015 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.- Portar a terme el servei de transport escolar del curs 2018-2019, 
mitjançant el sistema de reserva de bitllets (22) de la línia de transport 
regular de viatgers, de la qual en té la concessió (trajecte Capdella – La 
Pobla de Segur), per import de 45.288,99 € més l’IVA vigent, en el qual hi 
resta inclòs l’acompanyant. El nombre de places –que inclou alumnes de 
transport obligatori i no obligatori- podrà ser objecte d’ampliació o reducció 
segons el nombre d’alumnes que precisin el servei.  
En tot cas la quantitat assenyalada és la que constitueix la contraprestació 
per la reserva de places, sense que ALSA percebi cap altre import per dur a 
terme aquest servei, fins i tot en el supòsit d’ampliació del nombre de 
places reservades.  
SEGON.- La societat ALSA haurà de donar compliment al disposat en el 
Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitat el desplaçament de l’alumnat en l’educació 
obligatòria, així com també el Reial decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre 
condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, i les seves 
possibles modificacions en la prestació del servei. 
TERCER.- Els horaris seran els que es detallen a continuació, si bé , podran 
ser objecte de modificació en funció dels usuaris/alumnes i del lloc de 
recollida d’aquests: 
 
HORARIS I PARADES TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2018-2019 
De dilluns a Divendres 
 
 



 
Localitat Sortida Arribada 

1 La Central de Capdella 8,00 17,15 
2 La Torre de Capdella 8,10 17,05 
3 Molinos 8,15 17,00 
4 La Plana de Montrós 8,20 16,55 
5 La Pobleta de Bellveí 8,25 16,50 
6 Senterada 8,30 16,45 
7 La Pobla de Segur 8,43-8,50 16,35 

 
QUART.- Disposar la despesa condicionada al finançament previst pel 
Departament d’Ensenyament per la prestació d’aquest servei.  
CINQUÈ.- La Societat ALSA serà responsable del servei i disposarà de 
l’assegurança/ces pertinent/s restant obligada a aportar còpia d’aquestes al 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, així com també dels rebuts 
corresponents acreditatius del seu pagament. El Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, queda exempt de tot tipus de responsabilitat per la prestació 
d’aquest. 
SISÈ.- L’empresa ALSA s’obliga a col·locar en un lloc ben visible un rètol 
identificador amb el logotip del Departament d’Ensenyament i del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 
SETÈ.- L’efectivitat dels acords esmentats resten sotmesos a l’aprovació de 
la reserva per part del Servei Territorial de Transports, per la qual cosa 
ALSA s’obliga a sol·licitar la incorporació de dita reserva a les condicions del 
servei amb caràcter immediat a la notificació d’aquest acord, havent de 
disposar de l’autorització pertinent amb anterioritat a l’inici del servei. 
VUITÈ.- Notificar aquest acord a ALSA i comunicar-ho als serveis 
territorials del Departament d’Ensenyament.   
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els assistents 
i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a 
l'apartat corresponent. 
 
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària,     Vist i plau                        
       El President, 
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