ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 17
DE DESEMBRE DE 2013
NÚM.: 11/2013
DATA: 17 de desembre de 2013
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 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 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOAN COMENGE RIBA
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP PONT BONET

Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió
ordinària de 5 de novembre de 2013. Exp. 386/2013
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2013, 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 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 4 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 5 de novembre de 2013, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp.
464/2013.
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 128/2013 al 144/2013, que consten a l’expedient 464/2013 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 4 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: 138/2013 aprovant el text del
contracte de cessió en comodat del fons de la Societat Amics de la
Muntanya (SAM), entre el Departament de Cultura, el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i la SAM. 140/2013 aprovant el conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Pallars Rural
oberta al poble (APROP).
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: 128/2013 aprovant la certificació 2a de l’obra
“Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp”
i la factura a favor de la UTE PALLARS, Àridos Roma, SAU i Enric
Mitjana Dalmau. 129/2013 aprovant la modificació del contracte de treball
de la Sra. R. Llovet. 130/2013 aprovant les certificacions de l’obra MN2011-705 i el pagament de la subvenció de la Generalitat. 131/2013
aprovant la certificació de l’obra PG-MN-2011/737 i el pagament de la
subvenció de la Generalitat. 132/2013 aprovant les certificacions de l’obra
PG-DL-2011/708 i el pagament de la subvenció de la Generalitat. 133/2013
aprovant la certificació de l’obra PG-DL-ET-2010/683 i el pagament de la
subvenció de la Genreralitat. 134/2013 aprovant l’atorgament de la 3a Beca
de recerca del Pallars Jussà i el primer pagament. 135/2013 aprovant la
certificació 3a de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit
controlat comarcal de Tremp” i la factura a favor de la UTE PALLARS,
Àridos Roma, SAU i enric Mitjana Dalmau.136/2013 aprovant el Pla de
Treball a executar en el marc del Programa integral de foment a
l’emprenedoria. Línia A. Programa integral de suport a les persones
emprenedores. I sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i
Ocupació. 137/2013 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència a la
Sra. L. Vidal. 139/2013 aprovant la contractació del servei de menjador
escolar de l’Escola d’Espluga de Serra. 141/2013 delegant la Secretaria de
la reunió del Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà a la Sra. P. Tomàs.

142/2013 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència a la Sra. A.
Roca. 143/2013 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència a la Sra.
E. Batalla. 144/2013 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència a la
Sra. M. Moya.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
463/2013.
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
50/2013 al 59/2013 que consten a l’expedient 463/2013 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 4 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: 50/2013 aprovant les
factura incloses en la relació núm. 8/2013 i el seu pagament. 58/2013
aprovant les factures incloses en la relació núm. 9/2013 i el seu pagament.
SEGON.- 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: 51/2013 aprovant l’atorgament dels ajuts
individuals de desplaçament per al curs escolar 2012-2013 i el seu
pagament. 52/2013 autoritzant al Sr. B. Puigarnau a assistir a la “XIV
Conferència Ategrus sobre vertederos controlados” i aprovant el pagament
de la matrícula. 53/2013 aprovant el pagament de les despeses derivades de
la contractació del monitor escolar i del monitor de menjador escolar dels
ajuntaments d’Isonca i Conca Dellà i de la Torre de Capdella. 54/2013

aprovant el pagament del complement d’activitat del mes d’octubre 2013.
55/2013 atorgant una bestreta al Consorci CEDER Pallars-Ribagorça.
56/2013 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. C. Vidal. 57/2013 aprovant
el 2n pagament de la 2a Beca de recerca del Pallars Jussà. 59/2013
aprovant la fra. núm. FC13-1100013 de l’empresa Ferreteria Corona, SA i
el seu pagament mitjançant confirming.
Quart.- Rescissió del contracte de serveis “gestió i manteniment de
l’edifici del CITA”. Exp. 296/2010.
Vist el contracte administratiu de serveis per la “Gestió i manteniment de
l’edifici de l’Espai d’Acollida Turística”, signat en data 26 d’octubre de
2010 entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’empresa GS
Gastronomia, SCP, per un període de 4 anys.
Atès que en data 27 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm.
2203, el Sr. Gabriel Serra Fillat, en representació de l’empresa GS
Gastronomia, SCP, ha sol·licitat al Consell Comarcal la rescissió del
contracte de referència amb efectes del dia 31 de novembre de 2013 i
l’abonament del cost de les inversions que va efectuar d’acord amb el
contracte a partir de la seva oferta econòmica, i un cop deduïda la
depreciació corresponent al seu ús.
Vista la clàusula sisena, apartat 4 del Plec de clàusules administratives
particulars, reguladores del contracte de referència.
Vist l’estudi econòmic d’aquest servei, redactat pels serveis tècnics del
Consell Comarcal, que consta a l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1.c) 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 delegació del presdient, per unanimitat dels
4 membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Rescindir el contracte administratiu de serveis per la “Gestió i
manteniment de l’edifici de l’Espai d’Acollida Turística”, signat en data 26
d’octubre de 2010 entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’empresa
GS Gastronomia, SCP.
SEGON.- Abonar a l’empresa GS Gastronomia, SCP l’import de
12.554,11 € corresponent al cost de les inversions realitzades per
l’empresa, un cop deduïda la depreciació corresponent, d’acord amb
l’informe de 30 de novembre de 2013 redactat pels serveis tècnics del
Consell Comarcal, que consta a l’expedient.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’empresa GS Gastronomia, SCP
amb el règim de recursos.
Cinquè.- Aprovació dels Plecs de clàusules i convocatòria del
procediment de contractació de la gestió de l’edifici “Espai d’Acollida
Turística”. Exp. 462/2013.
De conformitat amb l’article 92 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals i per unanimitat dels 4 membres presents, dels
7 que componen la Junta de Govern, s’acorda deixar sobre la taula aquest
punt de l’ordre del dia.
Sisè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i l’ajuntament de Talarn per al foment a l’ocupació
mitjançant un programa de col·laboració social. Exp. 461/2013.
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i l’ajuntament de Talarn per al foment a l’ocupació mitjançant
un programa de col·laboració social, per dur a terme el projecte de
col·laboració social anomenat “Conservació de les zones urbanes i
periurbanes de Talarn”, que consta a l’expedient.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.

Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Talarn per al foment a
l’ocupació mitjançant un programa de col·laboració social, per dur a terme
el projecte de col·laboració social anomenat “Conservació de les zones
urbanes i periurbanes de Talarn”, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Talarn.
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 marc per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i els
ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Exp.
442/2013.
Vist el text, del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments
de la comarca en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, que consta a l’expedient.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
Atès que s’ha informat d’aquest conveni al Consell d’alcaldes en la sessió
del dia 27 de novembre de 2013.

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 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni marc per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i
els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, que consta a
l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord als ajuntaments de la comarca.
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 col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i ajuntaments de la comarca per la
realització del Programa mixt Treball i Formació, subvencionat pel
Servei d’ocupació de Catalunya. Exp. 460/2013.
Vist el text, dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i els ajuntaments detallats a continuació, per la realització del
Programa mixt Treball i Formació que s’especifica, subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya, que consten a l’expedient.
Ajuntament
Tremp
La Pobla de Segur
Isona i Conca Dellà
La Torre de Capdella
Llimiana

Nom del projecte d’experiència laboral
1.Adequació d’espais periurbans a la zona de la Terreta
2. Millora de l’accessibilitat al casc urbà de Tremp
Millora i manteniment d’espais i equipaments urbans
Foment de l’ocupació al municipi d’Isona i Conca Dellà
Neteja de senders, conques fluvials i àrees urbanes i
periurbanes i reparacions de les infraestructures municipals
Manteniment i millora d’edificis, equipaments i espais públics
de Llimiana

Salàs de Pallars

Conca de Dalt
Senterada
Sarroca de Bellera

Castell de Mur

Abella de la Conca
Talarn

1. Manteniment zones periurbanes de Salàs de Pallars, neteja
zona llac i rutes BTT.
2. Rehabilitació del patrimoni arquitectònic de Salàs de
Pallars
Desenvolupament de tasques de manteniment dels serveis
bàsics prestats per l’ajuntament de Conca de Dalt
Consolidació de la xarxa de senders al municipi de Senterada
Neteja de camins rals entre pobles i atenció a la gfent gran que
viu sola als nuclis de població del municipi de Sarroca de
Bellera
Manteniment i conservació del conjunt monumental de Mur i
dels 7 nuclis de població i instal·lacions municipals de Castell
de Mur
Manteniment d’edificis i espais públics d’Abella de la Conca
Rehabilitació d’espais municipals d’atractiu turístic

Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, dels convenis de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments detallats a continuació, per la
realització del Programa mixt Treball i Formació que s’especifica,
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, que consten a
l’expedient.
Ajuntament
Tremp
La Pobla de Segur
Isona i Conca Dellà
La Torre de Capdella
Llimiana
Salàs de Pallars

Conca de Dalt
Senterada
Sarroca de Bellera

Castell de Mur

Abella de la Conca
Talarn

Nom del projecte d’experiència laboral
1.Adequació d’espais periurbans a la zona de la Terreta
2. Millora de l’accessibilitat al casc urbà de Tremp
Millora i manteniment d’espais i equipaments urbans
Foment de l’ocupació al municipi d’Isona i Conca Dellà
Neteja de senders, conques fluvials i àrees urbanes i
periurbanes i reparacions de les infraestructures municipals
Manteniment i millora d’edificis, equipaments i espais públics
de Llimiana
1. Manteniment zones periurbanes de Salàs de Pallars, neteja
zona llac i rutes BTT.
2. Rehabilitació del patrimoni arquitectònic de Salàs de
Pallars
Desenvolupament de tasques de manteniment dels serveis
bàsics prestats per l’ajuntament de Conca de Dalt
Consolidació de la xarxa de senders al municipi de Senterada
Neteja de camins rals entre pobles i atenció a la gfent gran que
viu sola als nuclis de població del municipi de Sarroca de
Bellera
Manteniment i conservació del conjunt monumental de Mur i
dels 7 nuclis de població i instal·lacions municipals de Castell
de Mur
Manteniment d’edificis i espais públics d’Abella de la Conca
Rehabilitació d’espais municipals d’atractiu turístic

SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord als ajuntaments referenciats.

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.- Adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de
gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Exp.
388/2013.
Vist el text del conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus
de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG)
de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), signat en data 10 de
juliol de 2012, per al període 2013-2017 que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
Vist l’annex VI, document d’adhesió dels ens locals al conveni marc de
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores
dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE), que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït, per tal de garantir el compliment del Reial Decret 208/2005, de
25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió del seus residus
i altra normativa aplicable.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.

De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà al
conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i
les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), signat en data 10 de juliol de
2012, per al període 2013-2017 que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del document d’adhesió.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.
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.
Desè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els Fills de la Sagrada Família. Exp.
456/2013.
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i els Fills de la Sagrada Família, que consta a l’expedient, amb

l’objectiu d’establir el marc de col·laboració per a la conservació i la
promoció del Casal Manyanet.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els Fills de la Sagrada Família, que consta a

l’expedient, amb l’objectiu d’establir el marc de col·laboració per a la
conservació i la promoció del Casal Manyanet.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Congregació de Fills de la Sagrada
Família.
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.
Onzè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa de
RSU. Exp. 275/2013.
Primer.
Vista la documentació presentada per la Sra. M. Consol Verdeny Codina
sol·licitant la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2011 i 2012
de l’immoble situat al C. Lleida, 22 del municipi 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’ingrès indegut dels rebuts de l’anualitat 2011 i
2012 per import total de 117,85 €, atenent que la Sra. Verdeny ha abonat
aquests rebuts i un altre al C. únic de Puigcercós i només és propietària
d’un habitatge.
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.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs 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 4 de
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut dels rebuts de la taxa
de RSU de les anualitats 2011 i 2012, per import total de 117,85 € de
l’immoble situat al C. Lleida, 22 de Tremp, a nom de M. Consol Verdeny
Codina.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Segon.
Vista la documentació presentada per la Sra. Victòria Pi Borrell sol·licitant
la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la recollida i
tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2012 de l’immoble
situat al C. Tendrui, 7 al municipi 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’ingrès indegut del rebut de l’anualitat 2012 per
import de 96,74 €, atenent que la Sra. Pi va causar baixa de la titularitat del
bé al mes de juliol de 2011, i per tant ja no és propietària de l’immoble.
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.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs 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 4 de
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut dels rebuts de la taxa
de RSU de l’anualitat 2012, per import total de 96,74 € de l’immoble situat
al C. Tendrui, 7 de Tremp, a nom de Victòria Pi Borrell.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Dotzè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 69/2013.
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’ajut a domicili aprovat pel Ple del Consell
Comarcal en data 16 de març de 2009.
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
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia SAD
Social

2013/00444

MCV

7804175--

25/10/2013

ALTA

24h/mes
Assist. persona

75 %

2013/00273

IMC

3781222--

02/12/2013

REVISIÓ

30h/mes
Assist. persona

75%

% Subv

SAD DEPENDÈNCIA:

Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia sad
depèndencia/
% Subv

73680/10

ALG

0872758--

04/11/2013

ALTA

30h/mes
45,0370%
Assist. Persona

2013/00323

JFS

4077202--

02/12/2013

ALTA

13h/mes
75,037%
Assist. Persona

2013/00202

FRG

4069537--

02/12/2013

REVISIÓ

25h/mes
Assist. Persona

2013/00534

EBP

4080380--

02/12/2013

REVISIÓ

25h/mes
75,037%
Assist. Persona

2013/00555

EBA

4080875--

02/12/2013

REVISIÓ

30h/mes
Assist. Persona

82,07%

2012/00319

CMS

4077884--

02/12/2013

REVISIÓ

20h/mes
Assist. persona

87,63%

85,92 %

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 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 4
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
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia SAD
Social

2013/00444

MCV

7804175--

25/10/2013

ALTA

24h/mes
Assist. persona

75 %

2013/00273

IMC

3781222--

02/12/2013

REVISIÓ

30h/mes
Assist. persona

75%

% Subv

SAD DEPENDÈNCIA:

Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia sad
depèndencia/
% Subv

73680/10

ALG

0872758--

04/11/2013

ALTA

30h/mes
45,0370%
Assist. Persona

2013/00323

JFS

4077202--

02/12/2013

ALTA

13h/mes
75,037%
Assist. Persona

2013/00202

FRG

4069537--

02/12/2013

REVISIÓ

25h/mes
Assist. Persona

2013/00534

EBP

4080380--

02/12/2013

REVISIÓ

25h/mes
75,037%
Assist. Persona

2013/00555

EBA

4080875--

02/12/2013

REVISIÓ

30h/mes
Assist. Persona

82,07%

2012/00319

CMS

4077884--

02/12/2013

REVISIÓ

20h/mes
Assist. persona

87,63%

85,92 %

SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Tretzè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2013-2014.
Exp. 261/2013 i 290/2013.
La Junta de Govern reunida el dia 3 de juny de 2013 va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores de la convocatòria per a l’atogament
d’ajuts de menjador per raons socials o geogràfiques al centre docent,
destinades a alumnes escolaritzats i la convocatòria dels ajuts esmentats.
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 100 de 7 de juny de 2013 i
en el DOGC núm. 6395, de 12 de juny de 2013 i va quedar aprovat
definitivament.
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al
BOPL núm. 120 de 8 de juliol de 2013 i al DOGC núm. 6421 de 19 de
juliol de 2013.
Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014,
que consten a l’expedient. Vista la proposta d’atorgament d’ajuts de
menjador escolar per al curs 2013-2014, la relació dels quals es descriu a
continuació:

Núm. de
sol·licitud

Inicials
Nom i
cognoms
sol·licitant

100/2013-2014/1

MIGP

DNI o
NIE

5278599--

Curs
escolar

Centre Escolar

%
subvenció

P3

CEIP Valldeflors

50

Vist l’informe referent a la necessitat d’incrementar en un 25% de
subvenció, l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014, següent,
subvencionat inicialment al 50%:

Num. de
Sol.licitud

inicials
Nom i
cognoms
sol·licitant

03/2013-2014/1

MPQ

DNI o NIE
3473697--

Curs
escolar

Centre escolar

%
Subvenció

6è primària

CEIP Valldeflors

75

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 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 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014
següent, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar que
s’indica i amb efectes retroactius del dia 21 d’octubre:
Núm. de
sol·licitud

Inicials
Nom i
cognoms
Sol·licitant

100/2013-2014/1

MIGP

DNI o
NIE

5278599--

Curs
escolar

Centre Escolar

%
subvenció

P3

CEIP Valldeflors

50

SEGON.- Concedir l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014
següent, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar que
s’indica i amb efectes retroactius del dia 2 de desembre:
Num. de
Sol.licitud

inicials
Nom i
cognoms
sol·licitant

03/2013-2014/1

MPQ

DNI o NIE
3473697--

Curs
escolar

Centre escolar

%
Subvenció

6è primària

CEIP Valldeflors

75

TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de
l’addenda d’actualització econòmica per al curs 2013-2014 amb el
Departament d’Ensenyament.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Catorzè.- Devolució de fiances.
Atès que l’empresa Enric Mitjana Dalmau ha sol·licitat al Consell
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va
dipositar per respondre del compliment de les contractacions que es
descriuen a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Rehabilitació coberta edifici CITA.Centre d’acollida turística”
Import: 8.210,00 €
Títol de l’obra: “Rehabilitació lluernaris i remateria de coure edifici CITA. Centre
d’acollida turística”
Import: 4.605,00 €

Vistos els informes tècnics, que consten a l’expedient, on es fa constar que
es poden retornar les fiances.
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 4
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Enric
Mitjana Dalmau per respondre del compliment de les contractacions que es
descriuen a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Rehabilitació coberta edifici CITA.Centre d’acollida turística”
Import: 8.210,00 €
Títol de l’obra: “Rehabilitació lluernaris i remateria de coure edifici CITA. Centre
d’acollida turística”
Import: 4.605,00 €

SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Quinzè.- Informes. Exp. 459/2013
El Sr. Ubach informa que avui dia 17 de desembre de 2013 s’ha organitzat
el dinar de Nadal a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials, al qual
assistirà.
Setzè.- Precs i Preguntes. Exp. 458/2013
En aquest punt de l’ordre 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 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 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vist i plau
El President,

