
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 16 DE JULIOL DE 2014 
 
NÚM.: 6/2014 
DATA:  16 de juliol de 2014 
SESSIÓ: Extraordinària  
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 11.30 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.00 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 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOSEP PONT BONET 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT. Gerent 
 
Quòrum 
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de 
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la 
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori 
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones 
que els substitueixin legalment hi siguin presents. 
 



En conseqüència, atesa l’assistència del president, 6 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 
 
Pel 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 17 de juny de 2014. Exp. 214/2014  
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 17 de juny 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 17 de juny de 2014, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 245/2014. 
 
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 54/2014 al 81/2014, que consten a l’expedient 245/2014 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: 78/2014 aprovant el preu 
públic de la matrícula al curs de Monitors de lleure infantil i juvenil 2014.  
81/2014 proposant a la direcció general de Joventut la inscripció en el 
Registre d’instal�lacions destinades a activitats amb infants i joves de 
l’alberg de Talarn i la capacitat de la instal�lació.  
 
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Joan 
Ubach Isanta, número: 54/2014 aprovant el reconeixement dels serveis 
previs prestats per la sra. N. Moral. 55/2014 aprovant la memòria de 
l’actuació “Infraestructures complementàries pel Centre de visitants del 
Pallars Jussà” i sol�licitud de subvenció a l’IEI. 56/2014 aprovant la 
memòria valorada de l’actuació “Reforma i millora de la Torre de l’Epicentre” 
i sol�licitud de subvenció a l’IEI. 57/2014 aprovant l’adjudicació de l’obra 
“Adequació de l’entorn i integració paisatgística d’equipaments turístics” a 
favor de l’empresa Obres i Serveis Jordi Martí, SLU. 58/2014 aprovant la 
reducció de la jornada laboral del Sr. D. Vitoria. 59/2014 denegant a 
l’associació “Guaja aventuras” l’excursió en vehicles del dia 17 i 18 de maig 
pel fa al recorregut pel municipi de S. Esteve de la Sarga i autoritzant-la pel 
que fa al recorregut pel municipi de Castell de Mur. 60/2014 nomenant la 
mesa de contractació de la licitació de l’aprofitament conjunt de la fusta de 
l’any 2014 als municipis d’Abella de la Conca, Llimiana, Castell de Mur, 
Salàs de Pallars, La Pobla de Segur i Senterada. 61/2014 aprovant la 
sol�licitud del servei de teleassistència a la sra. C. Albors. 62/2014 
aprovant la sol�licitud del servei de telassistència al sr. J. Agulló. 63/2014 
aprovant l’adjudicació de l’acció “Desenvolupament d’una estratègia públic-
privada en la dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà” a 
l’empresa D. Capellà Ballbé, SL. 64/2014 estimant favorablement les 
al�legacions a l’aprovació del Padró fiscal de la taxa per a la recollida i 
tractament de residus sòlids urbans de l’exercici 2014.  65/2014 aprovant 
la sol�licitud del servei de teleassistència de la sra. R. Riba. 66/2014 
aprovant l’adjudicació de l’acció “Pla integral de desenvolupament del sector 
de la cervesa artesana al Pallars Jussà” a l’empresa DALEPH. 67/2014 
aprovant el reconeixement dels serveis previs prestats pel sr. J. Ardanuy. 
68/2014 aprovant el dret a percebre el complement de millora del sou a la 
sra. M. A. Cortés. 69/2014 sol�licitant a la Secretaria d’Infraestructures i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat una subvenció per 
actuacions de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i rural de 
camins i aprovant el conveni de col�laboració. 70/2014 aprovant 
l’adjudicació de l’acció “Establiment d’una finca demostrativa el cultiu de 
l’ametller a la Conca de Tremp” a l’empresa IRTA. 71/2014 aprovant la 9a 
certificació de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat 
comarcal de Tremp” i la fra. núm. 2014004. 72/2014 aprovant la 
contractació del sr. C. Martimpé. 73/2014 aprovant la contractació del sr. 



A. Socoró. 74/2014 aprovant el reconeixement del serveis previs prestats 
per la sra. R. Llovet. 75/2014 aprovant el reconeixement dels serveis 
previs prestats per la sra. O. Monsó. 76/2014 aprovant el Plec de clàusules 
administratives i Plec de prescripcions tècniques del servei de redacció de 
l’estudi “Estudi per a la definició d’un projecte de mobilitat sostenible com a 
base de la dinamització turística de la comarca i del seu posicionament en 
els mercats exteriors”. 77/2014 aprovant el conveni entre el Departament 
d’Ensenyament, INS Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
79/2014 aprovant la contractació del sr. M. Alemany. 80/2014 aprovant 
la 10a certificació de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit 
controlat comarcal de Tremp” i la fra. núm. 2014005.  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
244/2014 
 
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 
30/2014 al 43/2014 que consten a l’expedient 244/2014 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 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 Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 35/2014 nomenant el 
sr. G. Palacin, enginyer industrial, director tècnic i el sr. B. Puigarnau 
coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra “Adequació de l’entorn 
i integració paisatgística d’equipaments turístics”.  
 
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M. 
Ardanuy Tarrat, número: 30/2014 aprovant factures vàries i el seu 
pagament. 31/2014 aprovant una fra. d’Applus Iteuve Technology, SL. I el 
pagament. 32/2014 aprovant factures vàries i el seu pagament. 33/2014 
aprovant les factures incloses en la relació núm. 3 i el seu pagament 
34/2014 aprovant el complement d’activitat del mes de maig 2014. 
36/2014 atorgant un ajut d’urgència social al sr. S. Abouaamir. 37/2014 



aprovant vàries factures i el seu pagament. 38/2014 aprovant l’emissió de 
la fra. núm. 1 a l’Agència Catalana de la Joventut. 39/2014 aprovant una 
factura de 10DENCEHISPAHARD, SL. 40/2014 aprovant una bestreta de 
caixa a la sra. Vidal. 41/2014 aprovant una fra d’Applus Iteuve 
Technology, SL. 42/2014 aprovant vàries factures i el pagament. 
43/2014 aprovant les factures de la companyia Vueling i hotel Astrid, SA i 
el seu pagament.   
 
Quart.- Aprovació del conveni de col�laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per al 
finançament de les competències delegades relatives a la gestió del 
servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2013-14. Exp. 
333/2013. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà per al finançament de les competències 
delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al 
curs 2013-2014, 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 col�laboració. 
 



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 col�laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà per al finançament de les 
competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, 
del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, per al curs 2013-2014, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament d’Ensenyament. 
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 conveni de col�laboració entre el Servei 
Català del trànsit del Departament d’Interior i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà per l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les 
víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei 
Català del trànsit. Exp. 240/2014. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre el Servei Català de Trànsit del 
Departament d’Interior i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per l’adhesió 
al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de 
trànsit a Catalunya del Servei Català del Trànsit, 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 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col�laboració entre el Servei 
Català de Trànsit del Departament d’Interior i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i 
afectats d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català del Trànsit, que 
consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Servei Català de Trànsit. 
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. 
 
Sisè.- Aprovació del 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. Exp. 
239/2014. 
 
Vist el text, del 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, 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 col�laboració. 
 
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 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, que consta a l’expedient  
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre el conveni viafirma 
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. 
 
Setè.- Aprovació del procediment de contractació del servei de 
menjador escolar de l’INS La Pobla de Segur. Curs 2014-2015. Exp. 
243/2014. 
 



Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’INS la 
Pobla de Segur per al curs escolar 2014-2015.  
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense 
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de 
menjador escolar de l’INS la Pobla de Segur per al curs escolar 2014-2015. 
 
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector 
públic. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del 
servei de menjador escolar de l’INS la Pobla de Segur per al curs escolar 
2014-2015. 
SEGON.- Sol�licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un 
mínim de tres empreses del sector. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Vuitè.- Aprovació del procediment de contractació del servei de 
menjador escolar de l’INS Tremp. Curs 2014-2015. Exp. 242/2014. 
 
Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’INS 
Tremp per al curs escolar 2014-2015.  
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense 
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de 
menjador escolar de l’INS Tremp per al curs escolar 2014-2015. 
 
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector 
públic. 
 



De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del 
servei de menjador escolar de l’INS Tremp per al curs escolar 2014-2015. 
SEGON.- Sol�licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un 
mínim de tres empreses del sector. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.- Aprovació del procediment de contractació del servei de 
menjador escolar de l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur. Curs 
2014-2015. Exp. 241/2014. 
 
Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’escola Els 
Raiers de la Pobla de Segur per al curs escolar 2014-2015.  
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense 
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de 
menjador escolar de l’escola Els Raiers de la Pobla de Segur per al curs 
escolar 2014-2015. 
 
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector 
públic. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del 



servei de menjador escolar de l’escola Els Raiers de la Pobla de Segur per al 
curs escolar 2014-2015. 
SEGON.- Sol�licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un 
mínim de tres empreses del sector. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Desè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
38/2014 
 
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i 
la col�laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la 
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a 
la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.  
 
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de 
2013. 
 
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió 
de subvenció segons s’indica a continuació:   
 
SAD DEPENDÈNCIA: 

 
 
 
 
 
 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Dependència /% Subv 

2014/00115 MSS 4075223-- 03/06/2014 ALTA 15 h/mes        50% 
Atenció social i personal 

2014/00104 NSG 4080332-- 04/06/2014 ALTA 12 h/mes         100% 
Ordre i cura de la llar 
3 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

2013/00161 MSF 4076153-- 01/06/2014 ALTA 12 h/mes        58,30% 
Ordre i cura de la llar 
18 h/mes        58,30 % 
Assistència persona 

2012/00247 NMF 4077912-- 10/03/2014 ALTA 15 h/mes        100 % 
Atenció social i personal 



SAD SOCIAL: 

 
De conformitat amb les competències que li atorga 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 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els 
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció 
que s’indica: 
 
SAD DEPENDÈNCIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Social   /       % Subv 

2014/00069 CFV 4089782-- 02/06/2014 ALTA 20 h/mes          100% 
Atenció social i personal 

2014/00089 LRE 1741418-- 02/06/2014 ALTA 4 h/mes             75% 
Ordre i cura de la llar 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Dependència /% Subv 

2014/00115 MSS 4075223-- 03/06/2014 ALTA 15 h/mes        50% 
Atenció social i personal 

2014/00104 NSG 4080332-- 04/06/2014 ALTA 12 h/mes         100% 
Ordre i cura de la llar 
3 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

2013/00161 MSF 4076153-- 01/06/2014 ALTA 12 h/mes        58,30% 
Ordre i cura de la llar 
18 h/mes        58,30 % 
Assistència persona 

2012/00247 NMF 4077912-- 10/03/2014 ALTA 15 h/mes        100 % 
Atenció social i personal 



SAD SOCIAL: 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Onzè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa de 
RSU. Exp. 275/2013. 
 
Vista la documentació presentada pel Sr. Antonio Castro Baselga en 
representació de CAIXABANK, SA sol�licitant la devolució de l’ingrés indegut 
del rebut de la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans 
(RSU), de l’any 2012 de l’immoble situat a l’avinguda Catalunya núm. 14 3r 
1a de la Pobla de Segur. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2012 per 
import de 77,37 €, atenent que aquest habitatge no ha estat mai propietat 
de CAIXABANK, SA. 
  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
regula el cobrament de la taxa de referència. 
 
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a 
l’expedient i la documentació complementària. 
 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 2/2004 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) 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 Gerent, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Social   /       % Subv 

2014/00069 CFV 4089782-- 02/06/2014 ALTA 20 h/mes          100% 
Atenció social i personal 

2014/00089 LRE 1741418-- 02/06/2014 ALTA 4 h/mes             75% 
Ordre i cura de la llar 



 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2012, per import de 77,37 € a CAIXABANK, SA, de 
l’immoble situat a l’avinguda Catalunya, 14 3r 1a de la Pobla de Segur.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada 
 
Dotzè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal 
 
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials 
reciclables sense valor econòmic: Paper, cartró, 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. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1523 29-04-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.552,87 
1524 30-04-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A ERP España  210,64 
1525 30-04-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecolec 183,79 
1526 30-04-2014 Plus anual fixe Iglú-soterrat Ecoembalajes España, SA 131,76 
1527 30-04-2014 Plus anual fixe iglú-soterrat Ecoembalajes España, SA 4.411,94 
1528 30-04-2014 Plus anual variable iglú-soter Ecoembalajes España, SA 1.969,70 
1529 30-04-2014 Plus anual variable iglú-soter Ecoembalajes España, SA 165,99 
1530 30-04-2014 Gestió a través pl. transfer. Ecoembalajes España, SA 517,84 
1531 30-04-2014 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 792,28 
1532 30-04-2014 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.316,27 
1533 30-04-2014 Recollida selectiva Ecoembalajes España, SA 5.080,02 
1534 12-05-2014 Eliminació RSU dipòsit  C. C. Alta Ribagorça 5.714,00 
1535 12-05-2014 Eliminació RSU dipòsit  Conselh Generau d’Aran 27.755,81 
1536 12-05-2014 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà  12.738,62 
1537 30-05-2014 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 634,74 
1538 03-06-2014 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 6.293,88 
1539 03-06-2014 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà  11.224,03 
1540 03-06-2014 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 18.789,83 
1541 06-06-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.317,38 
1542 06-06-2014 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA 414,88 
1543 06-06-2014 Recollida monomaterial  Ecoembalajes España, SA 1.458,02 
1544 06-06-2014 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 943,33 
1545 06-06-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.762,80 
1546 06-06-2014 Ferralla  Ballestas Calmet, SL 168,00 
1547 26-06-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.550,40 
1548 26-06-2014 Recollida selectiva Ecoembalajes España, SA 5.434,80 
1549 26-06-2014 Recollida monomaterial iglú Ecoembalajes España, SA 1.322,40 
1550 26-06-2014 Gestió a través pl. transfer. Ecoembalajes España, SA 616,56 

 
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 unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 

Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1523 29-04-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.552,87 
1524 30-04-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A ERP España  210,64 
1525 30-04-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecolec 183,79 
1526 30-04-2014 Plus anual fixe Iglú-soterrat Ecoembalajes España, SA 131,76 
1527 30-04-2014 Plus anual fixe iglú-soterrat Ecoembalajes España, SA 4.411,94 
1528 30-04-2014 Plus anual variable iglú-soter Ecoembalajes España, SA 1.969,70 
1529 30-04-2014 Plus anual variable iglú-soter Ecoembalajes España, SA 165,99 
1530 30-04-2014 Gestió a través pl. transfer. Ecoembalajes España, SA 517,84 
1531 30-04-2014 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 792,28 
1532 30-04-2014 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.316,27 
1533 30-04-2014 Recollida selectiva Ecoembalajes España, SA 5.080,02 
1534 12-05-2014 Eliminació RSU dipòsit  C. C. Alta Ribagorça 5.714,00 
1535 12-05-2014 Eliminació RSU dipòsit  Conselh Generau d’Aran 27.755,81 
1536 12-05-2014 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà  12.738,62 
1537 30-05-2014 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 634,74 
1538 03-06-2014 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 6.293,88 
1539 03-06-2014 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà  11.224,03 
1540 03-06-2014 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 18.789,83 
1541 06-06-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.317,38 
1542 06-06-2014 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA 414,88 
1543 06-06-2014 Recollida monomaterial  Ecoembalajes España, SA 1.458,02 
1544 06-06-2014 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 943,33 
1545 06-06-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.762,80 
1546 06-06-2014 Ferralla  Ballestas Calmet, SL 168,00 
1547 26-06-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.550,40 
1548 26-06-2014 Recollida selectiva Ecoembalajes España, SA 5.434,80 
1549 26-06-2014 Recollida monomaterial iglú Ecoembalajes España, SA 1.322,40 
1550 26-06-2014 Gestió a través pl. transfer. Ecoembalajes España, SA 616,56 

 
Tretzè.- Informes. Exp. 247/2014. 
 
Primer 
El sr. Ubach informa que demà dia 17 de juliol a les 11.00 hores des dels 
serveis territorials de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
a Lleida,  s’ha convocat al president del Consell Comarcal i als alcaldes de la 
comarca a una trobada a la seu del Consell Comarcal per fer una anàlisis 
dels diferents supòsits derivats de l’exercici de les funcions obligatòries 
reservades a funcionaris d’habilitació estatal, després de l’entrada en vigor 
de la Llei 27/2013, la problemàtica que se’n deriva i les propostes 
d’actuació.  
 



Assistirà a la trobada el director dels serveis territorials, el director de l’àrea 
d’assistència tècnica i cooperació municipal de la Diputació de Lleida, la cap 
del servei d’administració local de la Generalitat de Catalunya i una tècnica 
del servei d’assistència tècnica de la Diputació. 
 
Segon 
El sr. Comenge informa de la presentació del Pla d’actuació territorial de 
polítiques de joventut 2016, organitzada el passat dia 12 de juny. Es van 
constituir dues taules de seguiment amb tècnics del Consell, dels 
ajuntaments i representants polítics. El contingut d’aquest projecte consta a 
l’expedient. 
 
Tercer 
El sr. Ubach informa del reportatge  televisiu de la cadena TV3, enregistrat, 
emès ahir dia 15 de juliol, sobre l’abocador comarcal. El missatge principal 
que es va transmetre des del Consell Comarcal a aquest i altres mitjans de 
comunicació va ser que les obres d’ampliació estaran acabades a finals de 
l’estiu. 
 
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, 
 
 
 
 
 
 
 
 


