ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 21 D’ABRIL
DE 2015
NÚM.: 3/2015
DATA: 21 d’abril de 2015
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 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 2n
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
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:
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. JOAN COMENGE RIBA
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 17 de març de 2015. Exp. 113/2015.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió ordinària del dia 17 de març de 2015, 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 17 de març de 2015, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 166/2015.
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 25/2015 al 39/2015 , que consten a l’expedient 166/2015 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 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:
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: 31/2015 aprovant el
document d’allegacions contra la resolució de la directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya de data 6 de febrer de 2015. 32/2015 aprovant el
nomenament de la Mesa de Contractació i del Comitè d’experts del
procediment obert del servei d’ajuda a domicili.
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: 25/2015 aprovant la reducció de la jornada laboral
de la sra. O. Guijarro. 26/2015 aprovant l’acord marc de collaboració
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació d’empresaris
agraris de Lleida. 27/2015 aprovant el conveni de collaboració amb
l’ajuntament de Salàs de Pallars i amb l’ajuntament de la Pobla de Segur,
per la conservació i difusió del patrimoni amb la creació d’un itinerari de
natura entre la C-13 i el marge dret de l’embassament de S. Antoni.
28/2015 executant amb efectes del proper període de nòmina del mes de
març de 2015 l’acord del Ple relatiu a la modificació de la relació de llocs de
treball. 29/2015 aprovant la sollicitud del servei de teleassistència de la
sra. M. A. Torm. 30/2015 aprovant la contractació urgent de la sra. M.
Rosell i E. Val com a diplomades en treball social. 33/2015 aprovant el
Padró fiscal de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres residus
domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre,
envasos i matèria orgànica de l’any 2015. 34/2015 executant amb efectes
del proper període de nòmina del mes d’abril de 2015 la modificació de la
relació de llocs de treball del lloc de tècnic dinamitzador ocupacional.
35/2015 aprovant el marc pressupostari a mig termini pel període 20162018. 36/2015 aprovant el recurs de reposició contra la resolució dictada
per la gerència territorial del cadastre de Lleida en data 4 de febrer de
2015. 37/2015 aprovant el projecte executiu de l’obra “Actuacions de
manteniment a l’accès nord de l’abocador comarcal al terme municipal de
Tremp-Pallars Jussà”. 38/2015 aprovant la certificació única de l’obra PGDL-2012/748 i el seu pagament. 39/2015 aprovant les certificacions 1a,
2a, 3a i 4a de l’obra PG-ET-2012/751 i el seu pagament.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
165/2015.
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
104/2014 i de l’11/2015 al 18/2015 que consten a l’expedient
165/2015 i es donen íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 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:
PRIMER.- 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: 104/2014 aprovant el pagament als usuaris del
servei d’ajut a domicili. 11/2015 aprovant el complement d’activitat del
mes de febrer 2015 a la sra. M. Tresserres. 12/2015 aprovant vàries
factures i el seu pagament. 13/2015 aprovant vàries factures i el seu
pagament. 14/2015 aprovant el pagament del rebut de l’assegurança de
l’Epicentre. 15/2015 aprovant una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal.
16/2015 aprovant el pagament de la inscripció del sr. Lázaro al XV
Congrés d’arxivística de Catalunya. 17/2013 aprovant el pagament del
complement d’activitat del mes de març 2015 de la sra. M. Tresserres i de
la fra. núm. 440 de M. V. Martínez. 18/2015 aprovant vàries factures i el
seu pagament.
Quart.- Aprovació del contracte amb la Corporació catalana de
mitjans audiovisuals, SA. Exp. 161/2015.
Vist el text, del contracte entre la Corporació catalana de mitjans
audiovisuals, SA (CCMA,SA) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
consta a l’expedient, amb l’objectiu de facilitar l’accés lliure i gratuït dels
socis del Club Super3 a l’Epicentre.
Per altra banda, la CCMA, SA assumeix el compromís de promocionar la
participació dels socis del Club Super3 a través dels mitjans de comunicació
dels que disposa, tal com tríptics, butlletins, revista dels súpers i altres
accions promocionals de les activitats del Club.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data
de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014
legislació de règim local concordant,

(2.1 g) del
del Consell
6 d’octubre
i resta de

La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del contracte entre la Corporació catalana de
mitjans audiovisuals, SA (CCMA,SA) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà,
que consta a l’expedient, amb l’objectiu de facilitar l’accés lliure i gratuït
dels socis del Club Super3 a l’Epicentre.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del contracte.

TERCER.- Trametre aquest acord a la CCMA, SA.
Cinquè.- Aprovació de l’adhesió a l’acord marc del subministrament
d’energia elèctrica entre els ens locals membres del Consorci de
desenvolupament local i ENDESA. Exp. 141/2015.
En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp.
2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent-se formalitzat el
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una
durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la
relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

9,452549

6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels
preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
0,000000
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un
termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015,
havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31
de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta
de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Vista la Clàusula setena i trenta-sisena del plec de clàusules administratives
que regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas
natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan
als períodes de pròrroga de la durada del contracte i a l’adjudicació i
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc, que consten a
l’expedient.
Vist l’article 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals. Vist l’article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en
la durada dels contractes. Vist l’article 53.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril i resta de disposicions vigents en matèria de règim
local.
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 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.- Que el Consell Comarcal del Pallars Jussà amb CIF P7500014A i
domicili en carrer Soldevila,18 de 25620 Tremp, s’adhereix a la segona
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per
un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març
de 2016, amb les següents condicions econòmiques:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada
moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables
als consumidors finals de l’energia.
SEGON.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al
Consorci Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª,
08007, Barcelona).
TERCER. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Aprovació del conveni de collaboració entre la Diputació de
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de
Cooperació i assistència. Anualitat 2015. Exp. 163/2015.
Vist el text, del conveni de collaboració entre la Diputació de Lleida i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació i assistència
municipal, per l’anualitat 20015, 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 collaboració.
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 del conveni de collaboració entre la Diputació de
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació i
assistència municipal, per l’anualitat 20015, que consta a l’expedient.
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.
Setè.- Aprovació del conveni de collaboració entre el Consorci AOC i
el Consell Comarcal del Pallars Jussà en la prestació de serveis
d’assistència tècnica. Exp.162/2015.
Vist el text, del conveni de collaboració entre el Consorci Administració
Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en la prestació
de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca
per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització
de les TIC, per l’anualitat 2015, 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 collaboració.
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, del conveni de collaboració entre el Consorci
Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà,
en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals
de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant
la utilització de les TIC, per l’anualitat 2015 que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Tramitar aquest conveni per l’aplicatiu Viafirma.
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 conveni de collaboració específic entre el
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per
la gestió de l’Arxiu Comarcal. Exp. 122/2015.
Vist el text, del conveni de collaboració 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, anualitat 2015,
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 collaboració.
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, del conveni de collaboració 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,
anualitat 2015, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Subdirecció general d’Arxius i
Museus.
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.
Novè.- Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament
d'ajuts
individuals
de
menjador
adreçats
a
l'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 2015-2016 i convocatòria per al
curs 2015-2016. Exp. 167/2015.

Atès que el Consell Comarcal gestiona en el seu àmbit territorial els ajuts
individuals de menjador escolar per raons socioeconòmiques i geogràfiques
de l’alumnat dels centres d’educació infantil, primària i secundària de la
comarca.
Vistes les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de
menjador, adreçats a l'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 2015-2016, que consten a
l’expedient.
Vistes les Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel
Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2010.
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció, que consten a l’expedient.
Vist l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
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 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 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament
d'ajuts individuals de menjador, adreçats a l'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 20152016, que consten a l’expedient.
SEGON.- Exposar aquestes bases a informació pública per un termini de 20
dies en el BOPL, DOGC i tauler d’anuncis aquest acord, per tal que es
puguin presentar allegacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta cap, les
bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat de prendre un
nou acord.
TERCER.- Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la
concessió, en règim de concurrència competitiva de les subvencions, a què
fa referència l’acord primer. La present convocatòria queda condicionada a
l’aprovació definitiva de les bases específiques aprovades en l’acord primer.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Desè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i
ajuntaments. Exp. 15/2015

Vistes les sollicituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 15/2015 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 2015:
Sol·licitant
Club d'Esquí de la Pobla de Segur
Escola i AMPA Els Raiers
Javier Ibáñez Estela
Josep Bertran Cuders
Marc Vilanova Marsà
Ajuntament La Pobla de Segur
Associació Amics del Cinema de Tremp
Ajuntament de Tremp
Societat Amics de la Muntanya (SAM)
AMPA Minairons
Aula d'extensió universitària de la Gent
Gran de Tremp
Associació pel Patrimoni de la Terreta
Parròquia Ntra. Sra. Valldeflors
Societat de Pescadors de Tremp
Moto Sport Pallars
Montse Subirana - Contes de Comtes
CEPS- Club d'Esquí Pobla de Segur
Associació Cultural de vehicles clàssics
del Pallars
Associació Paideia
Montserrat Santamaria
Associació cultural i recreativa Teatre
per a Tothom

Concepte
XIII edició de l'Open Vall Fosca (28-02-2015)
33a Olimpiada Escolar Flamicell
Curtmetratge "Em dic Anna"
Edició del llibre "Història del Pallars Jussà"
Ciclisme START TRIGON CYCLING TEAM
Fira Promopallars - 2015
4a Edició MosTremp
Caminada de Carenes
6a Marxa El Pont de Suert/Tremp
Compra de llibres "50 anys d'història de la SAM"
Activitats
1a Trobada general de les Aules a Mollerussa i
visita a l’exposició “2a Guerra Mundial” a Salàs
Samarretes
Edició del llibre "Ânima i patrimoni"
Ajut per la repoblació de truites al canal de Gavet
Promoció del Parc Trial Pirineu: tríptics, pàgina
web, ajut econòmic
Col·lecció "Arnau Mir de Tost i els estels màgics"
Correpallars 2015
Concentració cotxes clàssics 9 i 10 de maig
III Jornades "Educar per Ser"
Edició del llibre "Alexandre de Palau i d'Aguilar"
Colònies Art i Lleure

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data
de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014
legislació de règim local concordant,

(2.3 k) del
del Consell
6 d’octubre
i resta de

La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions, entitats
i ajuntaments de la comarca per a l’organització de les activitats de caire
social, segons es descriu a continuació:

Sollicitant
Club d'Esquí de la Pobla de Segur
Escola i AMPA Els Raiers
Javier Ibáñez Estela
Josep Bertran Cuders
Marc Vilanova Marsà
Ajuntament La Pobla de Segur
Associació Amics del Cinema de
Tremp
Ajuntament de Tremp
Societat Amics de la Muntanya
(SAM)
AMPA Minairons
Aula d'extensió universitària de la
Gent Gran de Tremp
Associació pel Patrimoni de la
Terreta
Parròquia Ntra. Sra. Valldeflors
Societat de Pescadors de Tremp
Moto Sport Pallars
Montse Subirana - Contes de
Comtes
CEPS- Club d'Esquí Pobla de Segur
Associació Cultural de vehicles
clàssics del Pallars
Associació Paideia
Montserrat Santamaria
Associació cultural i recreativa
Teatre per a Tothom

Import
Concepte
atorgat €
XIII edició de l'Open Vall Fosca (28-02500,00
2015)
500,00
33a Olimpiada Escolar Flamicell
500,00
Curtmetratge "Em dic Anna"
IEI-2016
Edició del llibre "Història del Pallars Jussà"
Ciclisme START TRIGON CYCLING
500,00
TEAM
1.000,00
Fira Promopallars - 2015
1.500,00
4a Edició MosTremp
Factura
Caminada de Carenes
Autocar
6a Marxa El Pont de Suert/Tremp
Compra de llibres "50 anys d'història de la
500,00
SAM"
360,00
Activitats
1a Trobada general de les Aules a
Factura
Mollerussa i visita a l’exposició “2a Guerra
autocar
Mundial” a Salàs
Mollerussa
Samarretes
II Caminada dels Mocadors
Edició del llibre "Ânima i patrimoni"
Ajut per la repoblació de truites al canal de
Gavet
Promoció del Parc Trial Pirineu: tríptics,
pàgina web, ajut econòmic
Col·lecció "Arnau Mir de Tost i els estels
màgics"
Correpallars 2015
Concentració cotxes clàssics 9 i 10 de
maig
III Jornades "Educar per Ser"
Edició del llibre "Alexandre de Palau i
d'Aguilar"

400,00
1.000,00
630,00
600,00
480,00
500,00
300,00
300,00
500,00
600,00

Colònies Art i Lleure

SEGON.- 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.
TERCER.- Exposar aquest acord al públic, a la seu electrònica, de
conformitat amb el que disposa l’article 8 (1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Onzè.- 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 sollicituds 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:
Núm.
Expedient
157/14-15
181/14-15
182/14-15
183/14-15
187/14-15

DNI
7804648-4766130-5246528-5246528-X814586--

196/14-15
197/14-15
202/14-15
205/14-15
206/14-15

X502272-X502272-X0642442-X325342-X325342--

Inicials Nom i
Cognoms
JPLL
SGN
MARB
MARB
DV

Curs
1
4
4
5
6

ML
ML
MKM
ST
ST

3 ESO
P4
P5
3
P5

Escola
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Els Raiers
Collegi M.
Immaculada
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors

%
Subv.
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100

Atès que per decret de presidència núm. 114/2014, de 5 de setembre, es
va atorgar un ajut de menjador escolar per al curs 2014-2015, del 50% del
cost del menjador, als alumnes següents:
Núm.
Expedient
18/14-15
50/14-15
52/14-15
83/14-15
140/14-15
141/14-15

NIF
3917574-X849595-Y196888-2943966-Y096067-X718415--

Inicials Nom i
Cognoms
MLU
CW
MET
AJRLL
EWVS
TWAW

Curs
6
6
6
P4
P5
6

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Escola
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra

142/14-15
143/14-15
146/14-15
161/14-15
162/14-15

X718415-3876350-5239449-3882693-3885053--

TWAW
CSG
RCSP
IPA
JHV

2
6
4
3
P4

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Espluga
Espluga
Espluga
Espluga
Espluga

Serra
Serra
Serra
Serra
Serra

Atès que revisats els expedients per serveis socials i valorada la situació
socioeconòmica dels mateixos, es considera necessari aprovar un increment
de subvenció, fins arribar a l’import de 6,20 €/menú, quantitat màxima que
subvenciona el departament d’ensenyament. Vist l’informe favorable que
consta a l’expedient.
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 15 de setembre de 2014:
Expedient
157/14-15

DNI
7804648--

Inicials Nom i
Cognoms
JPLL

Curs
1

Escola
Escola Valldeflors

%
Subv.
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 8 de gener de 2015:
Expedient
181/14-15
182/14-15
183/14-15
187/14-15

DNI
4766130-5246528-5246528-X814586--

196/14-15
197/14-15
202/14-15
205/14-15
206/14-15

X502272-X502272-X0642442-X325342-X325342--

Inicials Nom i
Cognoms
SGN
MARB
MARB
DV

Curs
4
4
5
6

ML
ML
MKM
ST
ST

3 ESO
P4
P5
3
P5

Escola
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Els Raiers
Collegi M.
Immaculada
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors
Escola Valldeflors

%
Subv.
100
100
100
50
50
50
50
100
100

TERCER.- Concedir un ajut addicional de menjador escolar de 2,60 €/menú
per al curs 2014-2015 als alumnes següents, amb efectes retroactius del
dia 13 d’octubre de 2014:
Núm.
Expedient
18/14-15
50/14-15
52/14-15
83/14-15
140/14-15
141/14-15
142/14-15
143/14-15
146/14-15
161/14-15
162/14-15

NIF
3917574-X849595-Y196888-2943966-Y096067-X718415-X718415-3876350-5239449-3882693-3885053--

Inicials Nom i
Cognoms
MLU
CW
MET
AJRLL
EWVS
TWAW
TWAW
CSG
RCSP
IPA
JHV

Curs
6
6
6
P4
P5
6
2
6
4
3
P4

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

Escola
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra
Espluga Serra

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.
Dotzè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
per reciclar, sense valor econòmic: Paper, cartró, 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 €

1633
1634
1635
1636

22-01-2015
22-01-2015
22-01-2015
22-01-2015

Residus
Residus
Residus
Residus

varis
varis
varis
varis

abocador
abocador
abocador
abocador

1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645

22-01-2015
22-01-2015
22-01-2015
23-01-2015
22-01-2015
22-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015

Residus varis abocador
Residus varis abocador
Residus varis abocador
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A i B
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A i B

Ajuntament de Tremp
Enric Mitjana Dalmau
Agropecuaria Puy, SL
Corporació
alimentària
Guissona
Joan Raubert Puio
Angel Soldevila Mestre
Ramcabe, SL
Eco-RAEEs
Ecotic
Ecolec
Ecofimatica
Ecoasimelec
Ambilamp

6.860,52
1.080,25
246,50
82,65
30,45
44,95
47,85
94,63
318,74
132,99
57,49
92,89
21,74

1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663

23-01-2015
22-01-2015
04-02-2015
12-02-2015
18-02-2015
18-02-2015
18-02-2015
18-02-2015
04-03-2015
04-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
16-03-2015

1664

16-03-2015

1665

16-03-2015

Gestió RAEE PRM Cat. A
ERP España
Residus varis abocador
Josep Canal Llimiñana
Ferralla
Ballestar Calmet, SL
Eliminacio RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Jussà
Eliminació RSU dipòsit
C. Generau d’Aran
FORM planta Compostatge
C. Generau d’Aran
FORM planta compostatge
C. C. Alta Ribagorça
Plus anual fixe
Ecoembalajes España,
Plus anual variable
Ecoembalajes España,
Recollida en iglú
Ecoembalajes España,
Recollida selectiva
Ecoembalajes España,
Plus addicional transport
Ecoembalajes España,
Gestió a través pl. transfer.
Ecoembalajes España,
Recollida selectiva
Ecoembalajes España,
Plus addicional transport
Ecoembalajes España,
Gestió a través pl. transfer.
Ecoembalajes España,
Eliminació RSU dipòsit i C. Generau d’Aran
FROM a pl. compostatge
Eliminació RSU dipòsit i C. C. Alta Ribagorça
FORM a pl. compostatge
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

55,45
104,40
252,00
11.848,45
5.959,16
37.381,15
355,94
381,75
228,78
306,31
1.368,37
4.406,24
899,81
588,28
2.807,29
459,06
300,12
29.893,43
5.135,28
10.805,26

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 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 les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.

Data

Concepte

Deutor
Import €

1633
1634
1635
1636

22-01-2015
22-01-2015
22-01-2015
22-01-2015

Residus
Residus
Residus
Residus

varis
varis
varis
varis

abocador
abocador
abocador
abocador

1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647

22-01-2015
22-01-2015
22-01-2015
23-01-2015
22-01-2015
22-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
23-01-2015
22-01-2015

Residus varis abocador
Residus varis abocador
Residus varis abocador
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A i B
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A i B
Gestió RAEE PRM Cat. A
Residus varis abocador

Ajuntament de Tremp
Enric Mitjana Dalmau
Agropecuaria Puy, SL
Corporació
alimentària
Guissona
Joan Raubert Puio
Angel Soldevila Mestre
Ramcabe, SL
Eco-RAEEs
Ecotic
Ecolec
Ecofimatica
Ecoasimelec
Ambilamp
ERP España
Josep Canal Llimiñana

6.860,52
1.080,25
246,50
82,65
30,45
44,95
47,85
94,63
318,74
132,99
57,49
92,89
21,74
55,45
104,40

1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663

04-02-2015
12-02-2015
18-02-2015
18-02-2015
18-02-2015
18-02-2015
04-03-2015
04-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
13-03-2015
16-03-2015

1664

16-03-2015

1665

16-03-2015

Ferralla
Ballestar Calmet, SL
Eliminacio RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Jussà
Eliminació RSU dipòsit
C. Generau d’Aran
FORM planta Compostatge
C. Generau d’Aran
FORM planta compostatge
C. C. Alta Ribagorça
Plus anual fixe
Ecoembalajes España,
Plus anual variable
Ecoembalajes España,
Recollida en iglú
Ecoembalajes España,
Recollida selectiva
Ecoembalajes España,
Plus addicional transport
Ecoembalajes España,
Gestió a través pl. transfer.
Ecoembalajes España,
Recollida selectiva
Ecoembalajes España,
Plus addicional transport
Ecoembalajes España,
Gestió a través pl. transfer.
Ecoembalajes España,
Eliminació RSU dipòsit i C. Generau d’Aran
FROM a pl. compostatge
Eliminació RSU dipòsit i C. C. Alta Ribagorça
FORM a pl. compostatge
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

252,00
11.848,45
5.959,16
37.381,15
355,94
381,75
228,78
306,31
1.368,37
4.406,24
899,81
588,28
2.807,29
459,06
300,12
29.893,43
5.135,28
10.805,26

Tretzè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que l’empresa Espot Cardós, SL ha sollicitat 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: Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’església
de Paüls.
Import: 3.221,03 €

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 Espot
Cardós, SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu
a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’església
de Paüls.
Import: 3.221,03 €

SEGON- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Catorzè.- Informes. Exp. 159/2015
El sr. Ardanuy informa dels següents assumptes:
1) S’ha installat a l’Epicentre un espai per la senyalització d’ocells. Es
projectaran imatges en directe dels voltors, carronyaires que aniuen
a la Terreta (Tremp)
2) El dia 8 de maig a les 19.00 hores es presentarà a l’Epicentre el llibre
“Huyendo del Holocausto” de l’historiador Josep Calvet. És el resultat
d’un estudi sobre els jueus evadits del nazisme, travessant el Pirineu
de Lleida. Aquest estudi es complementa amb el projecte “Perseguits
i Salvats”.
3) El dia 6 de maig a les 19.30 hores es presentarà a l’Epicentre el llibre
“Guia dels indrets mítics i llegendaris del Pallars Jussà” de
l’historiador Pep Coll.
4) Avui s’ha publicat al DOGC l’ordre de convocatòria per a la concessió
de subvencions destinades als projectes de suport del
desenvolupament local: 7 comarques, AODL.
Quinzè.- Precs i Preguntes. Exp. 158/2015
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
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,

