
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA   19  
DE GENER DE 2009 
 
NÚM.: 1/2009 
DATA: 19 de gener de 2009 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 19,00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 21,00 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 VicePresident 1r del 
Consell i assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT, Facultat per Decret de Presidència de 19-01-2009 
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ  
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO 
CONSELLERS 
SR. JAUME ELIES I ELIES 
SR. DAVID RIBA I TORRECILLAS 
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, Josep Pont i Palau 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. XAVIER PONT I JORDANA, per compromisos adquirits 
anteriorment a la convocatòria de la sessió. 
 



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 
D’1 DE DESEMBRE DE 2008. EXP. 446/08 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2008, 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 19 de novembre de 2007 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 1 de desembre de 2008 
 
SEGON.-  CONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ DELS DECRETS 
DE PRESIDÈNCIA. EXP.15/09.  
 
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 160/2008 al 181/2008, que consten a l’expedient 15/09 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 19 de novembre de 2007 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: 161/2008 aprovant el Pla 
d’execució anual “Treball a les 4 comarques” Pallars Jussà i la sol·licitud 
de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 163/2008 aprovant el 
preu privat del llibre “Dinosaurios del levante español”. 164/2008 aprovant 
l’addenda al conveni amb el Departament d’Educació per al curs 2008-
2009. 165/2008 aprovant l’addenda de regularització econòmica amb el 
Departament d’Educació per al curs 2007-2008. 171/2008 Sol·licitant al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció per a l’obra 
“Rehabilitació de les antigues escoles de Mont-ros (1918) com a centre 
d’activitats polifuncional (Fase I)”. 172/2008 aprovant la memòria “Alt 
Pirineu Digit@l” i sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i 
Administracions Públiques. 173/2008 nomenat la Sra. Ma. Teresa 
Ramoneda Sentenach, gerent del Consell Comarcal, membre del Comité 
Tècnic del Grup d’Acció Local Montsec Sostenible.  
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 15/09 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
TERCER.-  CONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ DELS DECRETS 
DE GERÈNCIA. EXP. 16/09 
 
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 Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
45/2008 al 53/2008, que consten a l’expedient 16/09 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 19 de novembre de 2007 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 de la Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, número: 46/2008 
aprovant les factures incloses en la relació núm. 9/2008 i el seu pagament. 
49/2008 aprovant les factures incloses en la relació núm. 10/2008 i el seu 
pagament.  
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, de la resta de Decrets de la Gerent del Consell Comarcal, Sra. 
Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, que consten a l’expedient 16/09 i es 
donen íntegrament per reproduïts. 
 
QUART.- CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PROGRAMA FEDER 2007-
2010. 
 
Vist el Decret de Presidència, de data 12 de gener de 2009, que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Vista l’Ordre del Departament de Governació i Administracions Públiques 
GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al 
període 2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al 
quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4. 
 
Vista la memòria titulada “Desenvolupament del projecte geològic i dels Castells de 
Frotnera com a eix vertebrador del Territori”, que consta a l’expedient, redactada pels 
serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb un pressupost total de 
965.676,03 € i que inclou les següents actuacions: 
 



1. Projecte bàsic de museografia “Museu de Ciència i Societat de Tremp, redactat 
per l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que consta a 
l’expedient, i amb un pressupost de 675.234,00 €. 

2. Projecte bàsic de l’obra “Adequació del vestibul del Museu de la conca Dellà”, 
redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a 
l’expedient i amb un pressupost de 29.359,60 €. 

3. Projecte executiu de l’obra “Nou enllumenat exterior al Castell de Llorda”, 
redactada pels Srs. Joan Vidal i Josep Víctor, Enginyers dels serveis tècnics de 
la Diputació de Lleida, que consta a l’expedient, i amb un pressupost de 
105.355,01 €. 

4. Memòria de l’actuació “Creació d’una guia didàctica sobre els Castells de 
Frontera”, redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que consta a l’expdient i amb un pressupost de 16.500,00 €. 

5. Projecte executiu de l’actuació “ Condicionament de tres àrees de serveis i punts 
d’informació comarcal a la carretera C-13, redactat per l’Enginyer de Forests 
Jordi Castilló Carretero, que consta a l’expedient i per import de 139.227,42 €. 

 
Vist l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. L’article 13 del DL 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei 6/87, sobre l’organització comarcal 
de Catalunya i resta de legislació de règim local concordant.  
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.-  Aprovar el Projecte bàsic de museografia “Museu de Ciència i Societat de 
Tremp, redactat per l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que 
consta a l’expedient, i amb un pressupost de 675.234,00 €. 
SEGON.- Aprovar el Projecte bàsic de l’obra “Adequació del vestibul del Museu de la 
conca Dellà”, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
consta a l’expedient i amb un pressupost de 29.359,60 €. 
TERCER.- Aprovar el projecte executiu de l’obra “Nou enllumenat exterior al Castell 
de Llorda”, redactada pels Srs. Joan Vidal i Josep Víctor, Enginyers dels serveis tècnics 
de la Diputació de Lleida, que consta a l’expedient, i amb un pressupost de 105.355,01 
€. 
QUART.- Aprovar la memòria de l’actuació “Creació d’una guia didàctica sobre els 
Castells de Frontera”, redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, que consta a l’expdient i amb un pressupost de 16.500,00 €. 
CINQUÈ.-  Aprovar la memòria titulada “Desenvolupament del projecte geològic i dels 
Castells de Frontera com a eix vertebrador del Territori”, que consta a l’expedient, 
redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb un pressupost 
total de 965.676,03 €  i que inclou les actuacions descrites en els punts de l’1 al 5 de la 
part expositiva. 
SISÈ.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció de 482.838,01 €, per dur a terme les actuacions 
dels projectes de referència, a l’empara de l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre. 



SETÈ.- Presentar aquest Decret al Ple del Consell per a la seva convalidació.” 
 
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 19 de novembre de 2007 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.- Donar-se per assabentat de la resolució de Presidència de data 
12 de gener de 2009, de sol·licitud de subvenció al Programa FEDER 
2007-2010.  
 
CINQUÈ.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
PALLARS JUSSÀ I L’ASSOCIACIÓ AMIC PER AL SERVEI 
D’ATENCIÓ A PERSONES IMMIGRADES.  
 
Atès que la Junta de Govern, en la sessió extraordinària de 28 de gener de 
2008, va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’Associació d’Ajuda Mútua d’immigrants a Catalunya 
(AMIC), que consta a l’expedient. 
 
Atès que la clàusula 14ª estableix la pròrroga per anys naturals, de no 
existir denúncia de cap de les parts, i l’actualització del pressupost a la 
variació de l’IPC anual a Catalunya. 
 
Vist l’escrit de data 18 de desembre de 2008, de l’Associació AMIC, que 
consta a l’expedient, per a la prestació del servei de referència durant 
l’anualitat 2009, amb la variació anual de l’IPC a Catalunya. 
 
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 19 de novembre de 2007 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 pròrroga del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació d’Ajuda Mútua 
d’immigrants a Catalunya (AMIC), que consta a l’expedient, per a 
l’anualitat 2009. 
SEGON.- Determinar que els imports econòmics del conveni de referència 
s’actualitzaran per aquest exercici 2009, segons la variació anual de l’IPC a 
Catalunya. 
TERCER.- Comunciar aquest acord a l’Associació AMIC. 
QUART.-  Facultar el Sr. President per donar compliment al present acord. 
  
SISÈ.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT ECOVIDRIO I 
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 2008-2013.  



 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre l’Agència de residus de 
Catalunya i la Societat Ecovidrio, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït, amb l’objectiu de regular el funcionament del 
Sistema integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre, gestionat 
per Ecovidrio, amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos i 
optimitzar la gestió d’aquesta fracció i el seu finançament per tal de 
garantir la seva viabilitat tècnica. 
 
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 19 de novembre de 2007 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 l’Adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà al 
conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la 
Societat Ecovidrio, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 

SEGON.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present acord. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
SETÈ.-  APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE LA 
NAVEGACIÓ A L’EMBASSAMENT DE CELLERS. EXP. 485/08.  
 
Vista la memòria titulada “Proposta d’ordenació de la navegació a 
l’embassament de Cellers”, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament 
per reproduïda, redactada pel Sr. Jordi Castilló Carretero, Enginyer de 
Forests. 
 
Vist l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 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 pel Ple de 19 de novembre de 2007 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 inicialment la memòria titulada “Proposta d’ordenació 
de la navegació a l’embassament de Cellers”, que consta a l’expedient i es 
dóna íntegrament per reproduïda, redactada pel Sr. Jordi Castilló Carretero, 
Enginyer de Forests. 
 



VUITÈ.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU 
D’ESPAIS DEL MUSEU COMARCAL DE CIÈNCIES NATURALS.  
Exp. 13/09. 
 
La Junta de Govern Local, fent ús de les competències delegades per 
Presidència, acorda per unanimitat dels seus 6 membres presents, i de 
conformitat amb l’informe d’intervenció que consta a l’expedient: 
 
PRIMER : Accedir a la sol.licitud que a continuació s’esmenta, amb els 
condicionants, observacions i motivacions que si s’escau s’hi fan 
constar. 
 
Exp. Núm. 13/09 
Sol.licitud presentada per: Jose Luis Muñoz i Díaz, administrador de 
TEA Difusió cultural. 
Adreça:  C/ Sugrañes, 34 baixos  (08028 BARCELONA) 
Data: 24/12/2008 Núm. registre entrada: 3892 
 
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:  
Una llicència d’ús privatiu d’acord amb el que preveuen els articles 55, 56 i 
57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, consistent en l’espai del laboratori amb el que 
compta el Museu Comarcal de Ciències Naturals 
OBSERVACIONS, CONDICIONS I MOTIVACIONS: 
- Concedir una llicència d’ús privatiu d’acord amb el que preveu l’article 
57.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, a l’empresa TEA Difusió 
Cultural, quan l’empresa organitzi tallers i sempre que l’espai del laboratori 
no s’utilitzi per cap altra activitat autoritzada pel Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. L’espai cedit és el descrit en el plànol adjunto (document 
número 1 ). 
- Aquesta llicència tindrà una durada d’un any, prorrogable per períodes 
anuals, si no es denuncia per cap de les parts 3 mesos abans de la 
finalització d’un dels períodes. 
-  Anotar aquesta llicència al l’Inventari Comarcal de béns. 
 
NOVÈ.-  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 Escola Curs % Subvenció 
Matheus Henrique Fialho 
Barbosa 

CEIP Valldeflors P4 25 % 

Nerea Serrano Boronat CEIP Els Raiers 2n  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 19 de novembre de 2007 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 8 de gener de 2009, 
segons es detalla a continuació: 
Nom i Cognoms beneficiari Escola Curs % Subvenció 
Matheus Henrique Fialho 
Barbosa 

CEIP Valldeflors P4 25 % 

Nerea Serrano Boronat CEIP Els Raiers 2n  100 % 



SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment del present acord. 
 
DESÈ.-  APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANCES.  
 
Atès que el tècnic informàtic Sr. Jorge Enrique Pascual Nadal 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: “Tasques de gestió de pàgines WEB i gestió de dominis” 
Import:  1.920,00 €. 
 
Atès que l’empresa MIQUEL RIUS, SA 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: “Reforç del ferm del camí d’accés a Sentis amb aglomerat asfàltic” 
Import:  2.000,00 €. 
 
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 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 el Sr. Jorge 
Enrique Pascual Nadal per respondre del compliment de la contractació que 
es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’actuació: “Tasques de gestió de pàgines WEB i gestió de dominis” 
Import:  1.920,00 €. 
SEGON.-  Retornar la fiança defintiva que va dipositar l’empresa Miquel 
Rius, SA per respondre del compliment de la contractació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’actuació: “Reforç del ferm del camí d’accés a Sentis amb aglomerat asfàltic” 
Import:  2.000,00 €. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per realitzar tots els tràmits necessaris 
per a l’execució d’aquest acord. 



ONZÈ.-  INFORMES. 
 
La Gerent i el Sr. Castells, informen sobre els següents assumptes: 
 

1. De la incorporació de la Sra. Olga Guijarro Velando com a tècnic 
informàtic del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Aquesta tècnic, ha 
disfrutat d’una excedència laboral durant 3 anys i aquest mes de 
gener s’ha incorporat al seu lloc de treball. 

2. Del trasllat de les oficines del CITA i de l’EAIA a la seu del Consell 
Comarcal. Aquests dos serveis que tenen la seva seu a l’edifici 
CITA, situat al terme de Talarn, a la carretera C-13 Km. 90,2 es 
traslladaran durant el mes de febrer a la seu del Consell Comarcal al 
C/ Soldevila 18 de Tremp.   

3. De l’estudi sobre un Espai d’Acolliment Turístic (EAT). Aquest 
s’instal·larà a l’edifici CITA, situat a la carretera C-13, Km 90,2. Els 
serveis tècnics del Consell (Sra. Mercè Colomina i Solé, arquitecte 
tècnic) ha redactat un estudi sobre aquest espai,que inclourà: 

a. Un punt d’informació turística. 
b. Una botiga de productes locals. 
c. Un espai de restauració. 
d. Espai temàtic 

4. En relació  al sector turístic s’informa del conveni que se signarà per 
la representació de la comarca a les fires que indica el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida. Es coordinaran les actuacions i 
s’intentarà actuar conjuntament amb els 4 ajuntaments que ara tenen 
oficines de turisme (Tremp, Pobla, Isona i Torre Capdella). No 
obstant, en un futur, aquest conveni es pot signar amb els 
ajuntaments que ho sol·licitin. 

 
El Sr. Bellera informa que el diumenge dia 25 s’entregaran el premis del 
concurs Jove Emprenedor 2008. 
 
DOTZÈ.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Ramon Vilanova, explica detalladament les noves places per 
promoció interna i de nova creació que es van crear i aprovar en les ofertes 
públiques d’ocupació dels exercicis 2007 i 2008. Concretament en el 2007 



es van creat 3 places i en el 2008 dos més. Pregunta perquè no s’han 
convocat i creu que aquests tràmits s’han de fer amb major celeritat. 
La Gerent li respon que a la propera Junta de Govern es convocaran les 3 
places de promoció interna. 
El Sr. Castells explica en aquest apartat la creació de la plaça del tècnic de 
joventut i la convocatòria del concurs. 
 
El Sr. Vilanova demana la instal·lació d’una placa explicativa sota l’escut 
de la Casa Sullà, escut que s’ha colocat en una de les parets interiors de 
l’Arxiu Comarcal.  
En aquest punt el Sr. Castells fa palés que aquest Arxiu s’inaugurarà el dia 
12 de febrer d’enguany. 
 
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, 
 


