ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 17 DE JUNY
DE 2014
NÚM.: 5/2014
DATA: 17 de juny de 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
VICEPRESIDENT 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
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. JOAN COMENGE RIBA
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 20 de maig de 2014. Exp. 179/2014.

Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2014, que s’ha tramés a tots els
consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 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 20 de maig de 2014, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la millora
dels serveis de transport de viatgers del Pallars Jussà. Exp.
211/2014.
Vist el text, del conveni de entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la millora dels serveis de
transport de viatgers del Pallars Jussà, que consta a l’expedient.
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 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 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 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 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la millora dels
serveis de transport de viatgers del Pallars Jussà, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Territori i
Sostenibilitat.
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 collaboració entre la Diputació de
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de
cooperació i assistència municipal. Anualitat 2014. Exp. 62/2014.
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, anualitat 2014, que consta a l’expedient.
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 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 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 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 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 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, anualitat 2014, 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.
Quart.- Aprovació del conveni de collaboració entre el Departament
de Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà per l’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya 2008-2012. Exp. 210/2014.
Vist el text, del conveni de collaboració entre el Departament de
Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Pallars Jussà
per a l’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 20082012, que consta a l’expedient.
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 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 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 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 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de collaboració entre el
Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal
del Pallars Jussà per a l’encàrrec de gestió del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2008-2012, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
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.
Cinquè.- Aprovació del XII Pla Comarcal de suport a l’educació i
atorgament d’ajuts. Curs 2013-2014. Exp. 28/2014.
Vist el document del “XII Pla Comarcal de Suport a l’Educació del Pallars
Jussà per al curs 2013-2014”, que consta a l’expedient, organitzat
conjuntament entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de
Recursos Pedagògics del Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització
Lingüística Servei Comarcal de Català. I que descriu les activitats que
s’ofereix al centres educatius de la comarca, amb l’objectiu de difondre el
valor arqueològic, patrimonial, cultural i artístic de la comarca, promoure el

valor didàctic dels espectacles escolars, afavorir la interrelació entre els
centres educatius, etc.
Vistes les sollicituds presentades pels centres educatius de la comarca, en
el marc del XII Pla Comarcal de suport a l’educació, per al curs escolar
2013-2014, que consten a l’expedient i es descriuen a continuació:
Centre Educatiu
INS Tremp
INS Tremp
INS Tremp
INS La Pobla de Segur
ZER Pallars Jussà
ZER Pallars Jussà

Activitat
Intercanvi Escolar amb Aarschot Bèlgica.
Centre Damiaaninstituut
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique França.
Lycée-Collège Jean Jaurès.
Intercanvi Escolar amb Lodz (Polònia).
Centre XXV Lyceum w Lodzi
Intercanvi Escolar amb Saint-Girons França.
Collège/Lycèe du Couserans
Trobada d’escoles de la ZER
DVD ZER Pallars Jussà

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 b) i (2.3
k) del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6
d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta
de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del president i del Ple, per
unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el document del “XII Pla Comarcal de Suport a
l’Educació del Pallars Jussà per al curs 2013-2014”, que consta a
l’expedient, organitzat conjuntament entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà, el Centre de Recursos Pedagògics del Pallars Jussà i el Consorci per a
la Normalització Lingüística Servei Comarcal de Català.
SEGON.- Aprovar l’atorgament de les subvencions als centres educatius de
la comarca, en el marc del XII Pla Comarcal de suport a l’educació, per al
curs 2013-2014, segons es descriu a continuació:
Centre Educatiu

INS Tremp
INS Tremp
INS Tremp

Activitat

Subvenció
Atorgada
€
Aarschot
180,00

Intercanvi Escolar amb
Bèlgica
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique
França
Intercanvi
Escolar
amb
Lodz
(Polònia). Centre XXV Lyceum w Lodzi

180,00
180,00

INS La Pobla de
Segur
ZER Pallars Jussà
ZER Pallars Jussà

Intercanvi Escolar amb Saint-Girons
França. Collège/Lycèe du Couserans
Trobada d’escoles de la ZER
DVD ZER Pallars Jussà

180,00
150,00
Portada DVD
al CITA

TERCER.- Comunicar als centres escolars preceptius, aquest acord.
Sisè.- Informes. Exp. 213/2014.
El sr. Ubach informa dels següents assumptes:
1. En data 30 d’abril de 2014 es va rebre un escrit del Jutjat contenciós
administratiu de Lleida sobre el recurs ordinari contenciós-administratiu
335/2013 interposat contra el Consell Comarcal del Pallars Jussà per
ENDESA Distribución eléctrica SLU i Endesa Generación SAU, per la
declaració del bé cultural d’interès local del conjunt de les cases de fusta
de la Central de Capdella.
Es comunica al Consell Comarcal l’Auto núm. 185/14 on es declara la
inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu, sollicitat pel mateix
Consell Comarcal.
2. En data 23 de juny de 2014 la Diputació de Lleida ha organitzat a Sort
l’acte de presentació dels escenaris de la fugida de refugiats Jueus a
través del Pirineu de Lleida, durant la segona guerra mundial amb la
participació de l'Excm. Sr. Alon Bar, ambaixador d’Israel a Espanya.
També informa que s’està adequant un espai a l’Epicentre com punt
d’informació d’una d’aquestes rutes.
Setè.- Precs i Preguntes. Exp. 212/2014.
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 municipal i de règim local de Catalunya,
es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si
ha calgut reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat
corresponent.
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vist i plau
El President,

