ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2009
NÚM.: 3/2009
DATA: 23 de febrer de 2009
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 19,00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20,30 hores
En 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. XAVIER PONT I JORDANA
VICEPRESIDENT 1r
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO
CONSELLERS
SR. JAUME ELIES I ELIES
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA
SR. RAMON VILANOVA I SOLSONA
GERENT
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
També assisteixen els Srs.: Bellera, Samsó, Palau i Josep Pont.
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. DAVID RIBA I TORRECILLAS

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 19 DE GENER DE 2009. EXP. 14/09
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 19 de gener de 2009, 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 18 de desembre de 2008 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 19 de gener de 2009.
SEGON.- CONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ DELS DECRETS
DE PRESIDÈNCIA. EXP. 80/09
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 182/2008 al 198/2008, de l’1/2009 al 2/2009 i del 4/2009 a l’11/2009,
que consten a l’expedient 80/09 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 18 de desembre de 2008 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. Xavier Pont i Jordana, número: 189/2008 aprovant el
conveni de col·laboració amb el Consorci Català de Desenvolupament
Local. 190/2008 aprovant l’ajut a domicili de la Sra. Tania Boronat de la
Torre. 198/2008 aprovant la compatibilitat de treball a la Sra. Ma. Teresa
Ramoneda Sentenach, per exercir com a professional autònoma. 2/2009
aprovant el conveni entre el Departament d’Educació IES Tremp i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 10/2009 aprovant l’increment per l’any
2009 del 2% de la totalitat de les retribucions del personal laboral i
funcionaris del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
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.
Xavier Pont Jordana, que consten a l’expedient 80/09 i es donen
íntegrament per reproduïts.
TERCER.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSORCI CENTRE DE DESENVOLUPAMENT
RURAL PALLARS-RIBAGORÇA I EL CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ PER REGULAR LES FUNCIONS DEL
RESPONSABLE ADMINISTRATIU I FINANCER. EXP. 77/09
Vist el text, del conveni de col·laboraió entre el Consorci Centre de
Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït,
per regular les funcions del responsable administratiu i financer rural del
programa de desenvolupament rural per a l’aplicació de la metodologia
LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural 2007-2013.
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 18 de desembre de 2008 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 el conveni de col·laboració entre el Consorci Centre
de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, per regular les funcions del responsable administratiu i
financer, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci Centre de Desenvolupament
Rural Pallars-Ribagorça.
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.

QUART.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I
L’AJUNTAMENT DE TREMP PER LA GESTIÓ I MANTENIMENT
DE L’ARXIU COMARCAL I BIBLIOTECA PÚBLICA MARIA
BARBAL DE TREMP. EXP. 76/09
Vist el text, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tremp i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït, per la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars
Jussà i la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp.
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 18 de desembre de 2008 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 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es
dóna íntegrament per reproduït, per la gestió de l’Arxiu Comarcal del
Pallars Jussà i la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp.
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Tremp.
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA DE TÈCNIC DE
JOVENTUT. EXP. 88/09
Vist el Decret de Presidència 193/2008, de 29 de desembre, d’aprovació de
la convocatòria i de les bases específiques reguladores del concurs d’una
plaça de tècnic de joventut, publicades en el BOP de 31-12-2008 i en el
BOP de 20-01-2009.
Vist el Decret de Presidència 13/2009, de 12 de febrer, d’aprovació del
llistat dels aspirants admesos i exclosos i de nomenament del tribunal
qualificador de la plaça de referència i de la data de la reunió per efectuar
una entrevista i valoració de mèrits dels aspirants.
Vista l’acta de la reunió del Tribunal qualificador, reunit el dia 16 de febrer
de 2009, que consta a l’expedient, on es proposa l’adjudicació de la plaça a
la Sra. Laura Arilla Farrús.
Atès que la Sra. Laura Arilla, ha renunciat a aquesta plaça.
Atès que l’acta preveu que si la primera persona proposada renúncia,
s’adjudiqui la plaça a la segona i així successivament.
Atès que la segona candidata en puntuació és la Sra. Angels Cortés
Burgués, i també ha renunciat a aquesta plaça.
Atès que la tercera candidata és la Sra. Ma. Dolores Gómez Lara.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 l) 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 18 de desembre de 2008 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 la proposta del tribunal qualificador i adjudicar la
plaça de tècnic de joventut a la Sra. Ma. Dolores Gómez Lara.
SEGON.- Aprovar la contractació de la Sra. Ma. Dolores Gómez Lara
com a tècnic de joventut per al desenvolupament del projecte DINAMO,
com a personal laboral temporal, des del dia 3 de març de 2009 fins a 31 de
desembre de 2009.
TERCER.- Publicar aquesta contractació al BOP.
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els aspirants admesos amb el
règim de recursos corresponent.
SISÈ.- APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL
CONCURS DEL 7È CONCURS FOTOGRÀFIC DEL PATRIMONI
PALLARÈS 2009.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Museu Comarcal de Ciències
Naturals, convoquen anualment un concurs fotogràfic sobre el Patrimoni
(medi ambiental, cultural, sociològic o etnogràfic, etc.) del Pallars Jussà,
amb la finalitat de divulgar-lo i protegir-lo.
Vistes les bases reguladores del 7è Concurs Fotogràfic del Patrimoni
Pallarès-2009, que consten a l’expedient i es donen íntegrament per
reproduïdes.
Vistos els articles 22 q) de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim
local, 52 r) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya. De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de
Presidència 189/2003 i l’article 16 (2.1 g) 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 pel Ple de 18 de desembre de 2008 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 la convocatòria del concurs i les bases reguladores
del 7è Concurs Fotogràfic del Patrimoni Pallarès-2009, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes.
SEGON.- Publicar-les en el BOP, pel termini de 30 dies, transcorregut
aquest període, es consideraran aprovades definitivament si no es presenten
al·legacions.
SETÈ.- ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR.
Atès que el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el
Departament d’Educació, atorga competències al Consell Comarcal per a la
concessió d’ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques.
Atès que en data 20 de novembre de 2008, s’ha aprovat l’addenda
d’actualització econòmica per al curs 2008-2009. Atès que en el pressupost
del Consell Comarcal per a l’exercici 2008, existeix consignació
pressupostària per atendre les sol·licituds d’ajut de beques de menjador
escolar per al curs 2008-2009.
Vistes les bases reguladores de l’atorgament de les beques de menjador
escolar del curs 2003-2004 i modificacions posteriors, redactades pels
serveis de la UBASP del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes, aprovades en la sessió
del Ple extraordinari del dia 6 d’octubre de 2003 i d’aplicació pel curs
2008-2009.
Vist l’informe proposta emès pels serveis socials, pels ajuts de menjador
escolar següent:
Nom i Cognoms beneficiari
Stefan Rosenov Marinov
Svilena Rosenova Marinova
Carla Grabiela Hinojosa Cevallos
Joseph Wulver Aracena
Hassan Hammoumi
Yokoub Hammoumi
Hanza Hammoumi

Escola
CEIP Valldeflors
CEIP Valldeflors
CEIP Valldeflors
CEIP Els Raiers
CEIP Els Raiers
CEIP Els Raiers
CEIP Els Raiers

Curs
1r
P3
5è
2n
4t
2n
P4

% Subvenció
100 %
100 %
100 %
75 %
100 %
100 %
100 %

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 de 18 de desembre de 2008 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.- Concedir els ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques, amb efectes retroactius del dia 3 de febrer de 2009,
segons es detalla a continuació:
Nom i Cognoms beneficiari
Joseph Wulver Aracena

Escola
CEIP Els Raiers

Curs
2n

% Subvenció
75 %

SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques, amb efectes retroactius del dia 4 de febrer de 2009,
segons es detalla a continuació:
Nom i Cognoms beneficiari
Stefan Rosenov Marinov
Svilena Rosenova Marinova

Escola
CEIP Valldeflors
CEIP Valldeflors

Curs
1r
P3

% Subvenció
100 %
100 %

TERCER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques, amb efectes retroactius de 16 de febrer de 2009, segons
es detalla a continuació:
Nom i Cognoms beneficiari
Carla Grabiela Hinojosa Cevallos

Escola
CEIP Valldeflors

Curs
5è

% Subvenció
100 %

QUART.- Concedir els ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques, amb efectes retroactius del dia 20 de febrer de 2009,
segons es detalla a continuació:
Nom i Cognoms beneficiari
Hassan Hammoumi
Yokoub Hammoumi
Hanza Hammoumi

Escola
CEIP Els Raiers
CEIP Els Raiers
CEIP Els Raiers

Curs
4t
2n
P4

% Subvenció
100 %
100 %
100 %

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
SISÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment del present acord.
VUITÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Atès que l’empresa ALSA, Alsina Graells de Auto Transporte 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
descriu a continuació i per l’import que s’indica:

Títol de l’actuació: “Transport Escolar curs 2004-2007”
Import: 1.645,27 €.

Atès que l’empresa Bohèmia. Projectes de Comunicació Cultural 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 descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’actuació: “Desenvolupament i Innovació en el patrimoni dels Castells de
Frontera del Pallars Jussà”.
Import: 4.068,96 €.

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 de 18 de desembre de 2008 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.- Retornar la fiança defintiva que va dipositar l’empresa ALSA,
S.A. Alsina Graells de Auto Transporte per respondre del compliment de la
contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’actuació: “Transport Escolar curs 2004-2007”
Import: 1.645,27 €.

SEGON.- Retornar la fiança defintiva que va dipositar l’empresa Bohèmia.
Projectes de Comunicació Cultural per respondre del compliment de la
contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’actuació: “Desenvolupament i Innovació en el patrimoni dels Castells de
Frontera del Pallars Jussà”.
Import: 4.068,96 €.

TERCER.- Facultar el Sr. President per realitzar tots els tràmits necessaris
per a l’execució d’aquest acord.
NOVÈ.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Pont informa sobre els següents assumptes:
Sol·licitud de subvenció de l’ajuntament de la Torre de Capdella per
l’Assemblea de Criadors de vaqui de raça bruna: Es proposa concedir a

l’ajuntament de la Torre de Capdella la quantitat de 600,00 € per
l’organització de l’acte.
Sol·licitud de subvenció del Club d’Esquí Nàutic Tremp-Salàs, per
l’organització del campionat d’esquí nàutic “Catalunya-Ara Lleida Water
Ski 2008”. Es proposa concedir una subvenció de 250,00 €.
Escrit del president del Club nàutic Sant Antoni: referent a la contaminació
del musclo zebra en les aigües de l’embassament de Sant Antoni. Sol·licita
informació sobre la creació d’una infraestructura per poder realitzar
desinfeccions i possibilitar que l’embassament torni a ser navegable.
El Sr. President explica les gestions fetes fins al moment.
El Sr. Vilanova explica la problemàtica actual. El problema està en que no
firmen entre PETRONOR i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el
conveni per instal·lar l’equipament per desinfectar les embarcacions dels
musclo zebra.
El Sr. Pont assenyala que se n’ocuparà personalment de tots els tràmits a
fer per desbloquejar aquest conveni i possibilitar la creació d’una
infraestructura de desinfecció.
Divendres, visita del Conseller de Cultura al conjunt monumental de Mur.
Es va aprofitar la visita per reunir-se amb tots els alcaldes i es va organitzar
un dinar de treball a l’Hotel del Llac de Cellers. També es va visitar la
població de Salàs de Pallars (botiga, barberia, etc.).
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,

