
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2011 
 
NÚM.: 11/2011 
DATA:  27 de desembre de 2011 
SESSIÓ: Extraordinària 
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 
VICEPRESIDENT 4t 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
CONSELLERS 
SR. JULIÀ ROSELL  OLIVA 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
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 les actes de la Junta de Govern de la sessió 
extraordinària de 23 de novembre de 2011. Exp. 436/2011 i de la sessió 
extraordinària urgent de 28 de novembre de 2011. Exp. 447/2011. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, de la sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2011 i de la 
sessió extraordinària urgent del dia 28 de novembre de 2011, 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 les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió extraordinària del dia 23 de novembre de 2011 i 
de la sessió extraordinària urgent del dia 28 de novembre de 2011, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels Decrets de Presidència. Exp. 
489/2011  
 
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, númerats 
del 160/2011 al 166/2011 i del 168/2011 al 185/2011 que consten a 
l’expedient 489/2011 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 6 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: 160/2011 aprovant el 
contracte amb l’entitat financera Banco de Sabadell, SA per l’obertura d’un 
compte corrent. 164/2011 aprovant l’addenda de modificació dels punts 2 i 
3 del pacte cinquè del conveni de col·laboració amb l’Agència de Residus 
de Catalunya per promoure accions de millora, educació i difusió ambiental 
i del patrimoni natural a la comarca. 172/2011 formulant al·legacions a la 
resolució de 13 d’octubre de 2011 de la Consellera de Governació i 
Relacions Institucionals referent a l’expedient de subvenció del projecte 
d’intervenció arqueològica, consolidació, museïtzació i difusió de les 
estructures militars republicanes conservades als municipis d’Isona i Conca 
Dellà i Abella de la Conca”. 174/2011 aprovant la inscripció de vàries 
instal·lacions juvenils al Registre d’instal·lacions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 175/2011 
aprovant la inscripció de la modificació de la capacitat de la instal·lació 
alberg de joventut “La Solana” al Registre d’instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 176/2011 aprovant la inscripció de la modificació de la capacitat de 
la instal·lació alberg de joventut “La Torre” al Registre d’instal·lacions 
destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. 178/2011 aprovant el projecte de l’actuació “Creació 
d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc del territori 
Collegats-Terradets” per import de 387.714,50 € i la sol·licitud de 
subvenció a la Direcció general de Desenvolupament Rural del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
184/2011 aprovant el conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà referent als forfets de la 
temporada d’esquí 2011-2012. 185/2011 aprovant l’addenda al conveni de 



col·laboració entre el Consorci Administració oberta de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà per la prestació de serveis d’assistència 
tècnica a les administracions locals de la comarca.  
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, de la resta de Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. 
Joan Ubach Isanta, que consten a l’expedient 489/2011 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Tercer.-  Coneixement i convalidació dels Decrets de Gerència. Exp. 
491/2011 
 
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 
48/2011 al 53/2011, que consten a l’expedient 491/2011 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 6 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: 48/2011 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 6/2011 i el seu pagament. 52/2011 
aprovant la cessió de crèdit sol·licitada per l’empresa Construccions Enric 
Mitjana de part de la certificació 2a de l’obra “Rehabilitació coberta edifici 
CITA” a favor de l’empresa Elaboració d’Àrids, SL i aprovant la cessió de 
crèdit sol·licitada per l’empresa Elaboració d’Àrids, SL de part de la 
certificació 2a de l’obra “Rehabilitació coberta edifici CITA” a favor de 
Banc de Sabadell, SA. 



SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, de la resta de Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. 
Josep M. Ardanuy Tarrat, que consten a l’expedient 491/2011 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Quart.- Atorgament de subvencions a entitats culturals. Exp. 33/2011. 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per ajuntaments, 
associacions i entitats de la comarca, que consten a l’expedient núm. 
33/2011 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 2011: 
 

Sol·licitant Concepte 
Escola Els Raiers i AMPA 29a Olimpiada Escolar Flamicell 
Associació Cultural dels Raiers XXXIII Diada dels Raiers  
de la Noguera Pallaresa   
Ajuntament Salàs de Pallars 7a Diada Fira de Tardor de Salàs de Pallars 
Ajuntament de Tremp 10a Fira del Codony 
Ajuntament de Tremp 47a Fira de Primavera 
Ajuntament de Salàs de Pallars XXI Fira d'Art 
Club d'Esquí Nautic Pallars Jussà Campionat d'Espanya Esquí Nàutic 2011 
  Campionat Internacional d'Esquí Nàutic  
Ajuntament Torre de Capdella Fira Ramadera de la Pobleta de Bellvehi 
Associació d'Indústria i Comerç Isona Boletus. 9a Fira del Bolet 
Coral Polifònica de Tremp Concert Tel·lúric a la Cova Negra del Montsec 
Club d'Esquí de la Pobla de Segur Cursa d'esquí alpinisme de la Vall Fosca 
Associació Xarxa Tremp Activitats 2011 
Delegació Tremp de la Lliga contra el  Acte dia 15 de desembre a Lleida 
càncer    
Ajuntament de la Pobla de Segur Fira Promopallars 2011 
Associació Cultural Cambuleta  Edició d’un conte i/o exposició  
    
Cercle d'Agermanament Occitano- XXIV Pujada al Port de Salau 
Català   
Associació de puntaires Vall Fosca 7a trobada de puntaires 
Club Basquet Tremp Disseny i impressió de 50 cartells 

The Busseing Pallars 
Fira Internacional Saló de l’immersió a 
Cornellà 

Coral Polifònica de Tremp Concert de Nadal 
Federació catalana d'espeleologia Edició cartell trobada ESPELEO&CANYONS 
 

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) 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 Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a ajuntaments, 
associacions i entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de 
caire social, segons es descriu a continuació: 
 

Sol·licitant Concepte 
Ajut atorgat 
Import  € 

Escola Els Raiers i AMPA 29a Olimpiada Escolar Flamicell 500,00 

Associació Cultural dels Raiers XXXIII Diada dels Raiers  500,00 

de la Noguera Pallaresa    

Ajuntament Salàs de Pallars 7a Diada Fira de Tardor de Salàs de Pallars 400,00 

Ajuntament de Tremp 10a Fira del Codony 500,00 

Ajuntament de Tremp 47a Fira de Primavera 1.000,00 

Ajuntament de Salàs de Pallars XXI Fira d'Art 1.000,00 

Club d'Esquí Nautic Pallars Jussà Campionat d'Espanya Esquí Nàutic 2011 500,00 

  Campionat Internacional d'Esquí Nàutic   

Ajuntament Torre de Capdella Fira Ramadera de la Pobleta de Bellvehi 1.000,00 

Associació d'Indústria i Comerç Isona Boletus. 9a Fira del Bolet 1.000,00 

Coral Polifònica de Tremp 
Concert Tel·lúric a la Cova Negra del 
Montsec 

400,00 

Club d'Esquí de la Pobla de Segur Cursa d'esquí alpinisme de la Vall Fosca 500,00 

Associació Xarxa Tremp Activitats 2011 200,00 

Delegació Tremp de la Lliga contra el  Acte dia 15 de desembre a Lleida 200,00 

càncer     

Ajuntament de la Pobla de Segur Fira Promopallars 2011 1.000,00 

Associació Cultural Cambuleta   
Compra de 
contes per import 

    de 1.000,00 € 

Cercle d'Agermanament Occitano- XXIV Pujada al Port de Salau 0,00 

Català    

Associació de puntaires Vall Fosca 7a trobada de puntaires 0,00 

Club Basquet Tremp Disseny i impressió de 50 cartells 
Impressió cartells 
CITA 

The Busseing Pallars 
Fira Internacional Saló de l’immersió a 
Cornellà 

0,00 

Coral Polifònica de Tremp Concert de Nadal 
Impressió cartells 
CITA 

Federació catalana d'espeleologia 
Edició cartell trobada 
ESPELEO&CANYONS 

Impressió cartells 
CITA 

 



SEGON.- Comunicar aquest acord a les entitats, associacions, ajuntaments 
corresponents.  
 
Cinquè.- Informes. Exp. 491/2011  
 
El Sr. Ubach informa sobre els següents assumptes: 
 

1. Empresa  mixta “Pallars Jussà, neteja i serveis, SA”. 
S’està procedint a la dissolusió d’aquesta empresa contractada per la 
Generalitat de Catalunya per gestionar el dipòsit controlat de residus de 
Figols durant 5 anys i formada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
l’ajuntament de Tremp, Fomento de construcciones y contratas i 
Tecnologia medio ambiente. Grupo F. Sánchez, SL. 
 
Els liquidadors han entregat al Consell Comarcal la següent documentació: 

• Informe de l’auditoria de comptes anuals fins el 31/08/2011. 
• Centificat de tresoreria a dia 14/12/2011. 
• Extracte i còpia dels justificants dels saldos pendents de la societat 

que figuren al balanç de situació auditat. 
• Xec a favor del Consell Comarcal per import de 32.145,78 €, que 

correspon al saldo actual de l’empresa. 
en compliment de l’article 38 dels Estatuts on s’especifica que vençut el 
termini de vigència de la societat i dissolta aquesta revertiran al Consell 
Comarcal l’actiu i el passiu. 
 
El Consell Comarcal revisarà la documentació esmentada i que tot els 
procès s’adeqüi a la legalitat vigent, mitjançant els seus serveis tècnics i 
administratius amb la col·laboració del conseller Sr. Lluís Bellera. 
 
El xec queda dipositat, atès que fins que no es liquidi definitivament 
l’empresa pot haver-hi alguna despesa generada pels gestors anteriors. 
 

2. Contractació de la gestió dels serveis públics d’atenció domiciliària: 
SAD dependència i SAD social. 

Per acord de la Junta de govern de 23 de novembre de 2011 es van declarar 
deserts els procediments oberts per a la contractació d’aquests dos serveis, 
per raons d’interès públic, ja que cap de les empreses admeses que es van 



presentar a la licitació no reflectien a la seva oferta allò especificat en el 
plec tècnic en l’apartat d’orientació social. 
 
El Sr. Joan Comenge apunta que una de les possibilitats de gestionar 
aquests serveis en un futur podria ser la creació d’un ens independent del 
Consell que tingués present les empreses del territori i/o les persones que hi 
treballen. 
 
Sisè.- Precs i preguntes. Exp. 492/2011 
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110 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 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària habilitada,   Vistiplau                          
      El President, 
 
 


