ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2013
NÚM.: 3/2013
DATA: 3 d’abril de 2013
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.15 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
SR. JOSEP PONT BONET
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
També assisteix a a reunió el Sr. Jordi Castilló Carretero, enginyer de
Forets.

ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
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
ordinària de 19 de febrer de 2013. Exp. 108/2013
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 19 de febrer 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 7 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 febrer de 2013, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp.
168/2013
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 148/2012 al 149/2012, de l’1/2013 al 3/2013 i del 5/2013 al 26/2013
que consten a l’expedient 168/2013 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 7 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: 148/2012 concertant una
pòlissa de crèdit a curt termini amb el Banco de Sabadell, SA. 10/2013
aprovant les fitxes de retribucions del personal del Consell Comarcal per
l’anualitat 2013. 17/2013 aprovant l’adhesió al conveni marc de
col·laboració entre l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, el
Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per a la
implementació del projecte “compartint taula” i el document d’acord amb
el Centre de dia/Residència Centre Geriàtric del Pirineu. 24/2013 aprovant
el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de
Gavet de la Conca per l’execució de l’obra “Reconstrucció de la coberta de
l’església de Sant Gervàs a S. Miquel de la Vall”.
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: 149/2012 concedint a la Sra. Olga Guijarro el
permís per compactar les hores de lactància en jornades senceres de treball
i concedint una excedència voluntària per tenir cura del seu fill. 1/2013
aprovant la contractació de la Sra. Carmen Varela com auxiliar
administratiu. 2/2013 aprovant la memòria de l’actuació “Pallars Cultural
2012” i sol·licitud de subvenció a l’IDAPA. 3/2013 nomenant la mesa de
contractació del procediment obert de “Subscripció de 52 accions de la
classe B de la Societat de Foment del Pallars Jussà”. 5/2013 aprovant la
posada en funcionament del tauler d’edictes electrònic. 6/2013 autoritzant
la posada en funcionament de la seu electrònica de l’administració
comarcal. 7/2013 concedint a la Sra. Olga Roqué una excedència voluntària
per tenir cura del seu fill. 8/2013 aprovant la contractació de l’actuació

“Aprenem de Navarra” a la fundació privada CEDRICAT. 9/2013 aprovant
la col·laboració amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya per
desenvolupar el servei de supervisió grupal. 11/2013 concedint a la Sra.
Gina Condrea el permís per compactar les hores de lactància en jornades
senceres de treball. 12/2013 aprovant el pressupost de la memòria valorada
per l’adequació i l’equipament d’un espai de recepcio a la 2a planta de la
Seu del Consell Comarcal i sol·licitud de subvenció a la Diputació de
Lleida. 13/2013 atorgant el premi del concurs “Premi Jove Emprenedor2012” i el seu pagament. 14/2013 aprovant les certificacions de l’obra PGMN-2011/709 de Conca de Dalt i el seu pagament. 15/2013 aprovant la
contractació del Sr. Daniel Vitoria com a peó. 16/2013 declarant que el
Consell Comarcal està al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat
social, no té cap deute amb la Generalitat de Catalunya, compleix les
mesures d’integració social de discapacitats, utilitza els mitjans de
prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament sexual i per raó de
sexe en els seus centres de treball, que no està inclòs en cap dels supòsits a
què refereix l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que ret
comptes a la Sindicatura de Comptes i que són certes totes les dades que
consten a les sol·licituds de subvenció i documentació presentades en el
marc de la convocatòria PUOSC 2013-2016. 18/2013 aprovant el
compromís socioeducatiu del menor Saül Ruiz. 19/2013 aprovant la
pròrroga del compromís socioeducatiu dels menors Felipe Garcia i Ruben
Jiménez. 20/2013 aprovant la certificació de l’obra PG-DL-2008/561 de
l’EMD de Vilamitjana i el seu pagament. 21/2013 contractant la Sra. M.
Angels Cortés com a educadora social. 22/2013 aprovant la liquidació del
pressupost de l’exercici 2012. 23/2013 nomenant la mesa de contractaciò
de l’obra “Creació d’itineraris en el curs de la N. Pallaresa i en el marc del
territori Collegats-Terradets”. 25/2013 aprovant la sol·licitud del servei de
teleassistència de la Sra. Maria Fabregas. 26/2013 nomenant la mesa de
contractació de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit
controlat comarcal de Tremp”.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
167/2013
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
102/2012 al 104/2012 i de l’1/2013 a l’11/2013 que consten a l’expedient
167/2013 i es donen íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del
Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 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: 103/2012 aprovant
l’encàrrec de redacció del projecte modificat de l’actuació “Creació
d’itienraris en el curs de la N. Pallaresa i en el marc del territori CollegatsTerradets” i nomenant el director tècnic i coordinador en matèria de
seguretat i salut. 3/2012 aprovant les factures incloses en la relació núm.
1/2013 i el seu pagament.
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: 102/2012 atorgant un ajut d’urgència social a la
Sra. Cornelia Ferenez 104/2012 atorgant un ajut d’urgència social al Sr.
David López. 1/2013 aprovant l’avançament de part de les retribucions de
la paga extraordinària de juny 2013 al personal que ho ha sol·licitat. 2/2013
aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp del projecte Treball a les 7
comarques. Pallars Jussà. 4/2013 atorgant una bestrata de caixa a la Sra.
Cristina Vidal. 5/2013 aprovant el complement d’activitat del mes de gener
de 2013. 6/2013 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. M. Rosa
Tarriño. 7/2013 aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp, per la
compensació econòmica d’entrada de residus a l’abocador, del 1r trimestre
de 2012. 8/2013 aprovant vàries factures i el seu pagament. 9/2013
aprovant el pagament, a entitats i associacions, de les subvencions
atorgades. 10/2013 aprovant el pagament dels xecs-servei del mes d’abril
de 2012 als benefeciaris. 11/2013 atorgant un ajut d’urgència social als Srs.
Lamech Mansilla.

Quart.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques. Exp. 274/2012.
Atès que el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el
Departament d’Ensenyament, atorga competències al Consell Comarcal per
a la concessió d’ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques. Atès que properament se signarà l’addenda
d’actualització econòmica per al curs escolar 2012-2013. Atès que en el
pressupost del Consell Comarcal per a l’exercici 2012, prorrogat per al
2013, existeix consignació pressupostària per atendre les sol·licituds d’ajut
de beques de menjador escolar per al curs 2012-2013.
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 inicialment
en la sessió del Ple extraordinari del dia 6 d’octubre de 2003 i modificades
en acords posteriors i d’aplicació pel curs 2012-2013.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal
del Pallars Jussà i la proposta d’atorgament amb el percentatge a
subvencionar dels ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques tal com consta a l’expedient 274/2012.
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 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 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius del dia 11 de febrer i 2 d’abril
de 2013, els ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques
dels alumnes de l’INS Pobla de Segur següents amb el percentatge de
subvenció del cost del menjador escolar que s’indica:

Inicials Nom i
Cognoms

Num. Sol.licitud
71/2012-13/5
72/2012-13/3

HH
ABK
LBK

Curs escolar
1 r ESO
3 r ESO
1 r ESO

%
Sub

Data efectivitat

75
75
75

11 febrer
2 d'abril
2 d'abril

SEGON.- Concedir amb efectes retroactius del dia 11 de febrer, 11 de
març i 2 d’abril de 2013 els ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques dels alumnes del col·legi Els Raiers següents i amb el
percentatge de subvenció del cost del menjador escolar que s’indica:
Num.
Sol.licitud
70/2012-13/2

Inicials Noms i Cognoms
JMT
YIT
YH
HH
KH
FH
FEBK
SRF

Curs
escolar

% Sub

Data efectivitat

4t
3r
5è
3r
P-5
P-3
P-5
3r

75
75
75
75
75
75
75
75

11 de març
11 de març
11 febrer
11 febrer
11 febrer
11 febrer
2 d'abril
11 de febrer

TERCER.- Modificar amb efectes retroactius del dia 8 de gener de 2013 el
percentatge de subvenció de l’ajut de menjador escolar de l’alumne del
col·legi M. Immaculada següent:
Num. Sol.licitud

Inicials Nom i Cognoms

Curs
escolar

% Sub

Data efectivitat

25/2012-13/1

VDS

4t

75

8 de gener

QUART.- Concedir amb efectes retroactius del dia 11 de març de 2013, els
ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques dels alumnes
del col·legi Valldeflors següents, amb el percentatge de subvenció del cost
del menjador escolar que s’indica:
Num.
Sol.licitud
67/2012-13/2

Curs
escolar

% Sub

JAMC

4t

75

11 de març

GRC

P-4

75

11 de març

Inicials Nom i Cognoms

Data efectivitat

CINQUÈ.- Denegar l’ajut de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques de l’alumne Mario David Stefanache del col·legi
Valldeflors.

SISÈ.- Concedir amb efectes retroactius del dia 1 de març de 2013, l’ajut
de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques de l’alumne de la
Unitat d’Escolarització Externa (UEC), amb el percentatge de subvenció
del cost del menjador escolar que s’indica:
Num. Sol.licitud

Inicials Nom i Cognoms

66/2012-13/1

DAMZ

Curs
escolar
4 t ESO

% Sub
75

Data
efectivitat
1 de març

SETÈ.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de l’addenda
d’actualització econòmica per al curs 2012-2013 amb el Departament
d’Ensenyament.
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim
de recursos corresponent.
NOVÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Cinquè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili.
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’ajut a domicili aprovat pel Ple del Consell
Comarcal en data 16 de març de 2009.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament de
subvenció segons s’indica a continuació:
SAD DEPENDÈNCIA
Inicials Sol·licitant

DNI

DHG

38689563K

Data
Inici
servei
1/3/2013

MSM

78045190A

4/3/2013

Proposta
Servei

%
Subvenció

25h/mes
100%
Assistència persona
15h/mes
78,96 %
Assistència persona

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 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 7
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
Inicials Sol·licitant

DNI

DHG

38689563K

Data
Inici
servei
1/3/2013

MSM

78045190A

4/3/2013

Proposta
Servei

%
Subvenció

25h/mes
100%
Assistència persona
15h/mes
78,96 %
Assistència persona

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.
Sisè.- Adjudicació de l’obra “Creació d’itineraris en el curs de la
Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets”. Exp.
188/2012.
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 28 de gener de 2013
d’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i
la convocatòria del procediment obert per la contractació de l’obra
“Creació d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc del
territori Collegats-Terradets” per import de 320.425,21 € més l’IVA al 21%
de 67.289,29 €.
Vistos els edictes publicats en el DOGC núm. 6307 de 4/2/2013, al BOP
núm. 17 de 2/2/2013 i al perfil del contractant el 4/2/2013, el dia 5 de març

de 2013, va finalitzar el termini per a la presentació dels licitadors al
procediment obert.
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 7,
8 i 14 de març de 2013 i 3 d’abril de 2013 i els informes tècnics, que
consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa M i J Gruas, SA, per import
de 320.425,21 € més l’IVA vigent al 21% per import de 67.289,29 € i amb
unes millores per import de 81.945,18 € més l’IVA vigent al 21% per
import de 17.208,49 €.
Vist l’article 150 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aproba el text refós de la Llei de contractes del Sector
Públic. De conformitat amb les competències que li atorgen 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 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la contractació
de l’obra “Creació d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el
marc del territori Collegats-Terradets”, a l’empresa M i J Gruas, SA, per
import de 320.425,21 € més l’IVA vigent al 21% per import de 67.289,29 €
i amb unes millores per import de 81.945,18 € més l’IVA vigent al 21% per
import de 17.208,49 €. Publicar-la al perfil del contractant i condicionar la
formalització del contracte a la presentació de la fotocòpia compulsada de
la Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil per l’import mínim del
contracte i del rebut i la garantia definitiva.
SEGON.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i
d’acord amb el següent detall:
2a.- Enric Mitjana Dalmau
3a.- Miquel Rius, SA
4a.- Benito Arnó e Hijos, SAU
5a.- Riu Noguera, SL

6a.- Àrids i Transport Gaype, SL
7a.- UTE: Artifex Infraestructures, SL i Massachs Excavacions, SL
8a.- Cervòs, SA
9a.- Sorigué ACSA Conservación de Infraestructuras, SA
10a.- UTE: Segusenyal/Javierre, SL
TERCER.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part
en la licitació, amb el règim de recursos corresponent.
QUART.- Facultar el President per donar compliment al present acord.
Setè.- Adjudicació del subministre “Instal·lació d’una planta de
transferència d’envasos a la deixalleria comarcal de Tremp”. Exp.
28/2013.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió ordinària del dia 22 de gener
de 2013, d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques redactats per la contractació del subministre
“Instal·lació d’una planta de transferència d’envasos a la deixalleria
comarcal de Tremp” per import de 51.470,00 € més l’IVA vigent al 21 %
per import de 10.808,70 €, per procediment negociat sense publicitat.
Atès que s’ha sol·licitat oferta econòmica a les empreses següents: Palvi,
SL, Alquienvas Medio Ambiente i MC&Metalcompactors, SL.
Atès que només ha presentat oferta econòmica l’empresa Palvi, SL.
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la proposta
d’adjudicació a favor de PALVI, SL per import de 51.470,00 € més l’IVA
vigent al 21% per import de 10.808,70 € i amb unes millores consistents en
l’aportació d’una Tolba amb comporta mòbil per a envasos i paper valorada
en 9.810,00 € i un comandament valorat en 450,00 €.
Vist l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. Els articles 9 i 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 atorgen l’article
16 (2.1 c) 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
7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació per procediment negociat sense
publicitat del contracte del subministre “Instal·lació d’una planta de
transferència d’envasos a la deixalleria comarcal de Tremp” a l’empresa
PALVI, SL per import de 51.470,00 € més l’IVA vigent al 21 % per import
de 10.808,70 € i amb unes millores consistents en l’aportació d’una Tolba
amb comporta mòbil per a envasos i paper valorada en 9.810,00 € i un
comandament valorat en 450,00 €.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació
al perfil del contractant.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida pel
finançament del servei de transport escolar no obligatori del curs 20122013. Exp. 159/2013
Atès que la Diputació de Lleida ha establert un programa d’ajuts per a
contribuir al finançament del servei de transport escolar no obligatori per a
aquells alumnes que tot i residir al mateix municipi on hi ha el centre
escolar, es fa necessària la prestació del servei de tranport.
Atès que la Diputació de Lleida subvencionarà als Consells Comarcals les
despeses derivades de la prestació d’aquest servei i els instrumentarà
mitjançant ajuts directes.
Vist el document de sol·licitud d’atorgament de subvencions als Consells
Comarcals per al finançament del servei de transport escolar no obligatori,
curs 2012-2013, que consta a l’expedient, amb un pressupost de 56.827,04
€.
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 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el document de sol·licitud d’atorgament de
subvencions als Consells Comarcals per al finançament del servei de
transport escolar no obligatori, curs 2012-2013, que consta a l’expedient,
amb un pressupost de 56.827,04 €.
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut per al finançament del
servei de transport escolar no obligatori al Pallars Jussà, curs 2012-2013
per import de 17.500,00 €.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Novè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de
cooperació i assistència municipal, anualitat 2013. Exp. 166/2013.
Vist el text, del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació i assistència
municipal, anualitat 2013, que consta a l’expedient i es dona íntegrament
per reproduït.
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 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació
i assistència municipal, anualitat 2013, que consta a l’expedient i es dona
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord la Diputació de Lleida.
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.
Desè.- 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.
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360

Data

Concepte

Deutor

Import €
11-02-2013 Residus varia abocador
Ramon Canal Llimiana
38,47
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Ecoasimelec
116,23
Gestió
RAEE
PRM
Cat.
A
21-01-2013
Ambilamp
14,85
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Ecolec
374,22
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Eco-RAEEs
39,40
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
ERP España
109,49
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Ecotic
138,60
Residus
varis
abocador
11-02-2013
Ajuntament de Tremp
5.966,79
11-02-2013 Residus varis abocador
Carlos Bons Gaya
38,47
Residus
varis
abocador
11-02-2013
Francisco Vela, SL
243,20
11-02-2013 Residus varis abocador
Monsó Boneta, SL
131,90
11-02-2013 Servei màquina llevaneu
Ajunt. Sarroca de Bellera
3.638,47
12-02-2013 Eliminació RSU dipòsit
C. C. Alta Ribagorça
4.749,98
12-02-2013 Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà
9.985,50
Eliminació
RSU
dipòsit
12-02-2013
C. Generau d’Aran
35.315,14
18-02-2013 Recollida vidre
Ecovidrio
2.722,93
Compensació
20-02-2013
Fundación para la gestión
278,14
Medioambiental de pilas
20-02-2013 Compensació
European
Recycling
152,67
plataforma España, SLU
22-02-2013 Plus anual paper/cartró
Ecoembalajes España, SA
219,09
22-02-2013 Plus anual recollida selectiva Ecoembalajes España, SA
10.018,38
22-02-2013 Plus anual recollida selectiva Ecoembalajes España, SA
7.204,38
22-02-2013 Plus anual paper/cartró
Ecoembalajes España, SA
279,22
22-02-2013 Plus addicional transport
Ecoembalajes España, SA
1.010,81
Recollida
selectiva
22-02-2013
Ecoembalajes España, SA
6.803,38
22-02-2013 Recollida paper/cartró
Ecoembalajes España, SA
1.164,38
22-02-2013 Paper i cartró
J. Vilella Felip, SL
1.403,43
26-02-2013 Ferralla
Ballestas Calmet, SL
290,00
Servei
màquina
llevaneu
26-02-2013
Ajuntament de Senterada
150,04

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 7
membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360

Data

Concepte

Deutor

Import €
11-02-2013 Residus varia abocador
Ramon Canal Llimiana
38,47
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Ecoasimelec
116,23
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Ambilamp
14,85
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Ecolec
374,22
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Eco-RAEEs
39,40
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
ERP España
109,49
21-01-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A
Ecotic
138,60
Residus
varis
abocador
11-02-2013
Ajuntament de Tremp
5.966,79
11-02-2013 Residus varis abocador
Carlos Bons Gaya
38,47
Residus
varis
abocador
11-02-2013
Francisco Vela, SL
243,20
11-02-2013 Residus varis abocador
Monsó Boneta, SL
131,90
11-02-2013 Servei màquina llevaneu
Ajunt. Sarroca de Bellera
3.638,47
12-02-2013 Eliminació RSU dipòsit
C. C. Alta Ribagorça
4.749,98
12-02-2013 Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà
9.985,50
Eliminació
RSU
dipòsit
12-02-2013
C. Generau d’Aran
35.315,14
18-02-2013 Recollida vidre
Ecovidrio
2.722,93
Compensació
20-02-2013
Fundación para la gestión
278,14
Medioambiental de pilas
20-02-2013 Compensació
European
Recycling
152,67
plataforma España, SLU
22-02-2013 Plus anual paper/cartró
Ecoembalajes España, SA
219,09
22-02-2013 Plus anual recollida selectiva Ecoembalajes España, SA
10.018,38
22-02-2013 Plus anual recollida selectiva Ecoembalajes España, SA
7.204,38
22-02-2013 Plus anual paper/cartró
Ecoembalajes España, SA
279,22
22-02-2013 Plus addicional transport
Ecoembalajes España, SA
1.010,81
Recollida
selectiva
22-02-2013
Ecoembalajes España, SA
6.803,38
22-02-2013 Recollida paper/cartró
Ecoembalajes España, SA
1.164,38
Paper
i
cartró
22-02-2013
J. Vilella Felip, SL
1.403,43
26-02-2013 Ferralla
Ballestas Calmet, SL
290,00
Servei
màquina
llevaneu
26-02-2013
Ajuntament de Senterada
150,04

Onzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 170/2013
Primer
El Sr. Josep Castells informa que el dia 5 de maig d’engunay es celebrarà
l’aplec de Mur. Hi assistiran entre d’altres personalitats l’arquebisbe de la
Seu d’Urgell i copríncep d’Andorra i el conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Segon
El Sr. Ubach informa de la reunió del dia 2 d’abril d’engunay a Lleida amb
representants de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de
la Direcció General de Transports i Mobilitat. Des del Consell Comarcal es
va demanar que el diumenge el tren Lleida-La Pobla de Segur surti a les
10.40 hores de Lleida i retorni sortin a les 17.30 hores de la Pobla de Segur,
per complementar l’oferta del Tren dels Llacs.
L’empresa Pirineu Emoció,plantejarà paquets turístics des de Tremp al
Centre de visitants, els Castells de Frontera, etc.
Tercer
El Sr. Ubach informa que avui s’ha fet a Lleida la presentació del tren dels
Llacs. A aquesta presentació no s’ha convidat a les autoritats locals i
comarcals del Pallars Jussà.
Els viatges d’aquest tren es suprimiran per raon climatològiques la darrera
quinzena de juliol i la primera d’agost i s’allargaran un mes fins el dia 31
d’octubre. S’ha demanat que els viatges d’aquest tren que es realitzaven en
dissabte (anada i tornada) puguin tenir la tornada el diumenge, amb el tren
convencional.
Quart
El Sr. Ubach informa que la Generalitat resoldrà la propera setmana
l’adjudicació dels nous trens per la línia ferroviària Lleida-La Pobla de
Segur. Existeix una única oferta de l’empresa Alstom Transport. La
previsió es tenir-los a partir de la primavera de 2014 i recuperar les
freqüències horaries anteriors que actualment han qudat reduides a un únic
viatge diari d’anada i tornada entre Lleida i La Pobla de Segur.
Cinquè
El Sr. Ubach informa que s’ha demanat des del Pallars Jussà la tarja per
viatgers 10/120 que permetrà viatjar en autobús de la Pobla de Segur a
Barcelona amb un important descompte, són targes de 10 bitllets a utilitzar
en un període màxim de 120 dies.

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,

