ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
DEL DIA 19 DE JUNY DE 2013
NÚM.: 6/2013
DATA: 19 de juny de 2013
SESSIÓ: Extraordinària
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 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
CONSELLERS
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP PONT BONET
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. JOAN COMENGE RIBA
GERENT: SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT

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
extraordinària de 3 de juny de 2013.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió extraordinària del dia 3 de juny 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 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 extraordinària del dia 3 de juny de 2013, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Aprovació del conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona.
Exp. 289/2013
Vist el text, del conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en
Entitats col·laboradores, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per
reproduït, de l’estudiant Marta Lladós Fontelles que cursa el grau de
Treball Social.
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 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de cooperació educativa de
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de
Barcelona en Entitats col·laboradores, que consta a l’expedient i es dona
íntegrament per reproduït, de l’estudiant Marta Lladós Fontelles que cursa
el grau de Treball Social.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Universitat de Barcelona.
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 col·laboració específic entre el
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a
la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 288/2013
Vist el text, del conveni de col·laboració específic entre el Departament de
Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en relació a la transferència
anual per a la getió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, que consta a
l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, de l’anualitat 2013.
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 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració específic entre el
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en relació a
la transferència anual per a la getió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà,
que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, de l’anualitat
2013.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la
Generalitat 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.
Quart.- Aprovació del VII Pla Comarcal de Suport a l’Educació per al
curs 2012-2013 i atorgament d’ajuts. Exp. 450/2012
Vist el document del “XI Pla Comarcal de Suport a l’Educació del Pallars
Jussà per al curs 2012-2013”, 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 interrrelació entre els
centres educatius, etc.
Vistes les sol·licituds presentades pels centres educatius de la comarca, en
el marc de l’XI Pla Comarcal de suport a l’educació, per al curs escolar
2012-2013, que consten a l’expedient i es descriuen a continuació:
Centre Educatiu
INS Tremp

Activitat
Intercanvi Escolar amb Aarschot Bèlgica. Centre
Damiaaninstituut

INS Tremp
INS La Pobla de Segur

ZER Pallars Jussà
ZER Pallars Jussà

Intercanvi Escolar amb Saint Affrique França.
Lycée-Collège Jean Jaurès.
Intercanvi Escolar amb Hausach, BadenWürtemberg Alemanya. Centre Gumnasium Robert
Gerwig
Trobada d’escoles de la ZER
Revista Escolar

Vista la sol·licitud presentada per la ZER Alta Ribagorça de sol·licitud de
subvenció per a les activitats següents:
• Transport jornada d’animació a la lectura a Vilaller.
• Transport viatge fi de curs a Vielha i Tarragona.
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 5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el document del “XI Pla Comarcal de Suport a
l’Educació del Pallars Jussà per al curs 2012-2013”, 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 de l’ XI Pla Comarcal de suport a l’educació, per
al curs 2012-2013, segons es descriu a continuació:
Centre Educatiu

Activitat

Subvenció
Atorgada
€
INS Tremp
Intercanvi Escolar amb Aarschot Bèlgica
180,00
INS Tremp
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique
180,00
França
180,00
INS La Pobla de Intercanvi Escolar amb Hausach,

Segur

Baden-Würtemberg
Alemanya.
Centre Gumnasium Robert Gerwig

ZER Pallars Jussà
ZER Pallars Jussà

Trobada d’escoles de la ZER
Revista Escolar

150,00
Portada al
CITA

TERCER.- Denegar la sol·licitud presentada per la ZER Alta Ribagorça,
atenent que les activitats per les quals sol·liciten subvenció no estan
contemplades en l’XI Pla Comarcal de Suport a l’Educació del Pallars
Jussà per al curs 2012-2013.
QUART.- Comunicar als centres escolars preceptius, aquest acord.
Cinquè.- Atorgament de subvencions a entitats, associacions i
ajuntaments. Exp. 16/2013.
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 16/2013 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 2013:
Sol·licitant
CEPS Club d'Esquí Pobla de Segur
Escola Els Raiers i Associació de Pares i
Mares d'alumnes
Club Basquet Tremp
Amics del Cinema de Tremp
The Busseing Pallars
Ajuntament de Tremp
Ajuntament de la Pobla de Segur
Associació cultural dels Raiers de la
Noguera Pallaresa
Aula d'extensió Universitària de la
Gent Gran de Tremp
Club Patí Tremp
Ajuntament de Salàs de Pallars
Josep Coll Miró
IPHES
Ajuntament de Talarn
Comerç Associat de Tremp (CAT)

Concepte
Cursa d'esquí Vall Fosca
31a Olimpiada Escolar Flamicell
Jornada dedicada al Basquet
2a Mostra de cinema rural Mostremp
Despeses de desplaçament pel rodatge "magazin
de la mer”
Caminada de Carenes
4a marxa El Pont de Suert/Tremp 2013
Fira Promopallars 2013
XXXV Diada dels Raiers
Cost del desplaçament per l'activitat "Què sabem
de les estrelles"
campionats anualitat 2013
XXIII Fira d'Art
redacció i edició del llibre "El vi al Pallars Jussà"
Projecte d'investigació arqueològica a la Cova de
les Llenes (Conca de Dalt). Datacions
2a Fira del Vi de Talarn - 2012
Fira del codony 2012

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 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions i
entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de caire social,
segons es descriu a continuació:
Sol·licitant
CEPS Club d'Esquí Pobla de Segur
Escola Els Raiers i Associació de
Pares i Mares d'alumnes
Club Basquet Tremp
Amics del Cinema de Tremp
The Busseing Pallars
Ajuntament de Tremp
Ajuntament de la Pobla de Segur
Associació cultural dels Raiers de la
Noguera Pallaresa
Aula d'extensió Universitària de la
Gent Gran de Tremp
Club Patí Tremp
Ajuntament de Salàs de Pallars
Josep Coll Miró

IPHES
Ajuntament de Talarn
Comerç Associat de Tremp (CAT)

Concepte
Cursa d'esquí Vall Fosca
31a Olimpiada Escolar Flamicell
Jornada dedicada al Basquet
2a Mostra de cinema rural Mostremp
Despeses de desplaçament pel rodatge
"magazin de la mer”
Caminada de Carenes
4a marxa El Pont de Suert/Tremp 2013
Fira Promopallars 2013
XXXV Diada dels Raiers
Cost del desplaçament per l'activitat "Què
sabem de les estrelles"
campionats anualitat 2013
XXIII Fira d'Art
redacció i edició del llibre "El vi al Pallars
Jussà"
Projecte d'investigació arqueològica a la
Cova de les Llenes (Conca de Dalt).
Datacions
2a Fira del Vi de Talarn - 2012
Fira del codony 2012

Import
atorgat €
500,00
500,00
600,00
1.500,00
0,00
Derivada al
C. Esportiu
1.000,00
500,00
Import Fra.
Autocars
Palmerola
500,00
500,00
0,00
750,00

500,00
500,00

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.
Sisè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que l’empresa Electro servei Isanta ha sol·licitat al Consell Comarcal
del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per
respondre del compliment de la contractació que es descriuen a continuació
i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Actuacions de millora de les instal·lacions de cloració d’aigües als
municipis del Pallars Jussà.”
Import: 3.486,50 €

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 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.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Electro
servei Isanta per respondre del compliment de la contractació que es
descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Actuacions de millora de les instal·lacions de cloració d’aigües als
municipis del Pallars Jussà.”
Import: 3.486,50 €

SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Setè.- Informes, precs i preguntes.
Incidències en el cobrament de la taxa del servei de recollida i tractament
de residus.

Vist l’informe tècnic del dia 12 de juny de 2013, sobre la baixa de la
cobrança executiva i de l’embarg efectuat dels següents rebuts:
SUBJECTE PASSIU

POBLACIÓ

CAUSA DE LA BAIXA

GEOVIAL SLP

EXERCICI DE
DEUTE
2011-2012

TREMP

NO CORRESPON

PILAR ARPON VILELLA

2012

ISONA

DUPLICAT

PEREZ LAVERDE LUCY
VIVIANA
GORDO TURCH SL

2008-2009-20102011-2012
2012

TREMP

NO CORRESPON
NO CORRESPON

MARIA RUIZ JURADO

2012

POBLA DE
SEGUR
TREMP

DUPLICAT

La Junta es dóna per assabentada d’aquest informe.
El Sr. Ubach informa de l’article sobre el Pallars Jussà a la revista,
encartada mesualment, al diari Segre “Punt de trobada”, del mes de juny.
Cada mes sortirà un article sobre la comarca a les pàgines centrals de la
revista esmentada.
El Sr. Ubach informa dels tràmits que s’estan fent sobre la negociació per
al nou finançament del servei de català que ofereix el Consorci per a la
Nornalització Lingüística (CNL).
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,
Vist i plau
El President,

