ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 2
D’OCTUBRE DE 2012
NÚM.: 14/2012
DATA: 2 d’octubre de 2012
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
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 CASTELLS FARRÉ
SR. JOAN COMENGE RIBA
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 18 de setembre de 2012. Exp. /2012.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 18 de setembre de 2012, 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 18 de setembre de 2012, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió. Amb la
següent rectificació:
Punt quart.- Aprovació de la devolució de fiances:
On diu Títol del Servei: Estudi per a la consolidació dels productes
turístics del Pallars Jussà.
Ha de dir Títol del Servei: Estudi per a la comercialització dels productes
turístics del Pallars Jussà.
Segon.- Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el
Consorci AOC i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 409/2012.
Vist el text, de l’addenda al conveni de col·laboració 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 2012, que consta a
l’expedient i es dona íntegrament per reproduïda.
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
PRIMER.- Aprovar el text de l’addenda al conveni de col·laboració 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 2012, que
consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el President per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci Adminsitració Oberta 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.
Tercer.- Aprovació de l’adhesió al conveni de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya, la FMC i l’ACM per l’establiment
d’un acord marc en la prestació del servei de gestió dels residus
especials municipals que es recullen a les deixalleries. Exp. 410/2012.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis per a l’establiment d’un acord marc en la prestació del servei
de gestió dels residus especials municipals que es recullen a les
deixalleries.
Atès la voluntat del Consell Comarcal d’adherir-se a aquest conveni marc
per tal de gestionar els residus municipals especials recollits a les
deixalleries.
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 de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis
per a l’establiment d’un acord marc en la prestació del servei de gestió dels
residus especials municipals que es recullen a les deixalleries, que consta a
l’expedient.
SEGON.- Facultar el President per signar l’adhesió.
TERCER.- Comunicar 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.
Quart.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per ajuts a
prestacions d’urgència social de les àrees bàsiques de serveis socials.
Exp. 403/2012.

Atès que la Diputació de Lleida ha signat un conveni de col·laboració amb
el Departament de Benestar Social i Família, mitjançant el qual ha establert
dos programes d’ajuts:
1. Ajuts al servei de teleassistència de les àrees bàsiques de serveis
socials.
2. Ajuts a prestacions d’urgència social de les àrees bàsiques de serveis
socials.
Atès que la Diputació de Lleida subvencionarà als Consells Comarcals les
despeses derivades de la prestació d’aquests serveis socials i els
instrumentarà mitjançant ajuts directes.
Vista la sol·licitud d’atorgament d’ajuts a prestacions d’urgència social de
les àrees bàsiques de serveis socials, que consta a l’expedient, amb un
pressupost de 12.768,00 €.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 j) 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 la sol·licitud d’atorgament d’ajuts a prestacions
d’urgència social de les àrees bàsiques de serveis socials, que consta a
l’expedient, amb un pressupost de 12.768,00 €.
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut a prestacions
d’urgència social de les àrees bàsiques de serveis socials per import de
3.358,07 €.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Cinquè.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per ajuts al
servei de teleassistència de les àrees bàsiques de serveis socials. Exp.
402/2012.

Atès que la Diputació de Lleida ha signat un conveni de col·laboració amb
el Departament de Benestar Social i Família, mitjançant el qual ha establert
dos programes d’ajuts:
1. Ajuts al servei de teleassistència de les àrees bàsiques de serveis
socials.
2. Ajuts a prestacions d’urgència social de les àrees bàsiques de serveis
socials.
Atès que la Diputació de Lleida subvencionarà als Consells Comarcals les
despeses derivades de la prestació d’aquests serveis socials i els
instrumentarà mitjançant ajuts directes.
Vista la sol·licitud d’atorgament d’ajuts a prestacions d’urgència social de
les àrees bàsiques de serveis socials, que consta a l’expedient, amb un
pressupost de 57.529,27 €.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 j) 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 la sol·licitud d’atorgament d’ajuts al servei de
teleassistència de les àrees bàsiques de serveis socials, que consta a
l’expedient, amb un pressupost de 57.529,27 €.
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut a prestacions
d’urgència social de les àrees bàsiques de serveis socials per import de
6.723,49 €.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
reciclables sense valor econòmic: Paper, cartro, 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.
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293

Data
13-07-2012
13-07-2012
13-07-2012
13-07-2012
20-07-2012
20-07-2012
06-08-2012
06-08-2012
06-08-2012
06-08-2012
06-08-2012
13-08-2012
13-08-2012
13-08-2012
13-08-2012
16-08-2012
24-08-2012
24-08-2012
24-08-2012
24-08-2012
17-09-2012
17-09-2012
17-09-2012
17-09-2012
17-09-2012
18-09-2012
18-09-2012
18-09-2012

Concepte
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Recollida Vidre
Paper i cartró
Plus transport
Recolida en iglú
Recollida selectiva
Recollida vidre
Paper i cartró
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró
Ferralla
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit

Deutor
C.C. Alta Ribagorça
C.C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
Ballestas Calmet, SL
ECOLEC
ECOTIC
C. Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ballestas Calmet, SL
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
Ballestas Calmet, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
C.C. Alta Ribagorça
C.C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran

Import €
5.846,43
11.464,43
17.598,05
254,00
346,03
389,09
23.513,59
5.593,88
15.548,29
236,00
2.479,62
1.517,84
670,98
1.169,09
4.928,27
1.699,28
3.275,74
845,82
1.679,21
5.883,92
3.708,04
404,00
867,82
1.890,53
6.027,49
10.972,98
22.775,60
33.331,16

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 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 les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293

Data
13-07-2012
13-07-2012
13-07-2012
13-07-2012
20-07-2012
20-07-2012
06-08-2012
06-08-2012
06-08-2012
06-08-2012
06-08-2012
13-08-2012
13-08-2012
13-08-2012
13-08-2012
16-08-2012
24-08-2012
24-08-2012
24-08-2012
24-08-2012
17-09-2012
17-09-2012
17-09-2012
17-09-2012
17-09-2012
18-09-2012
18-09-2012
18-09-2012

Concepte
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Recollida Vidre
Paper i cartró
Plus transport
Recolida en iglú
Recollida selectiva
Recollida vidre
Paper i cartró
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró
Ferralla
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit

Deutor
C.C. Alta Ribagorça
C.C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
Ballestas Calmet, SL
ECOLEC
ECOTIC
C. Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ballestas Calmet, SL
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
Ballestas Calmet, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
C.C. Alta Ribagorça
C.C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran

Import €
5.846,43
11.464,43
17.598,05
254,00
346,03
389,09
23.513,59
5.593,88
15.548,29
236,00
2.479,62
1.517,84
670,98
1.169,09
4.928,27
1.699,28
3.275,74
845,82
1.679,21
5.883,92
3.708,04
404,00
867,82
1.890,53
6.027,49
10.972,98
22.775,60
33.331,16

Setè.- Informes. Exp. 412/2012.
El Sr. Ubach informa sobre els següents assumptes:
1. De la reunió de la Junta Executiva del Consorci CEDER Pallars
Ribagorça d’avui dia 2 d’octubre: En aquesta reunió i amb l’ajut
d’una comissió tècnica, s’ha aprovat la certificació de 10 actuacions
de les quals es cobrarà la subvenció a finals de mes.

2. Demà dia 3 d’octubre, reunió amb el Coronel de l’Acadèmia Ganeral
Bàsica de Suboficials. Es parlarà del funcionament de la piscina
coberta.
Vuitè.- Precs i preguntes. Exp. 413/2012
En aquest punt 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,

