ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 21
DE SETEMBRE DE 2009
NÚM.: 10/2009
DATA: 21 de setembre 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 President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. XAVIER PONT I JORDANA
VICEPRESIDENT 1r
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO
CONSELLERS
SR. JAUME ELIES I ELIES
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA
GERENT
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
També assisteixen els Srs. Josep Pont, Samsó i Palau
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 LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN DE 8 DE JUNY DE 2009 I 27 DE JULIOL DE 2009.EXP.
234/09 I 325/09
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, de la sessió extraordinària del dia 8 de juny de 2009 i de la sessió
extraordinària i extraordinària urgent del dia 27 de juliol de 2009, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 18 de desembre de 2008 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 5
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió extraordinària del dia 8 de juny de 2009 i de la
sessió extraordinària i extraordinària urgent del dia 27 de juliol de 2009,
que s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
SEGON.- CONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ DELS DECRETS
DE PRESIDÈNCIA. EXP. 354/09.
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 60/2009 al 75/2009 i del 78/2009 al 108/2009 que consten a l’expedient
354/09 i es donen íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 18 de desembre de 2008 i resta de
legislació de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 5
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: 62/2009 aprovant la
memòria de l’actuació “Creació de l’espai d’Acollida turística” per import
de 534.210,76 € i la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de
Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural. 85/2009 aprovant la relació d’aspirants admesos i exclosos i
el nomenament i la convocatòria del tribunal qualificador de la plaça de
Tècnic Adjunt a Intervenció. 86/2009 aprovant la relació d’aspirants
admesos i exclosos i el nomenament i la convocatòria del tribunal
qualificador de la plaça d’Enginyer Tècnic Informàtic. 87/2009 aprovant la
relació d’aspirants admesos i exclosos i el nomenament i la convocatòria
del tribunal qualificador de la plaça de Tècnic Adjunt a Secretaria. 88/2009
aprovant el projecte bàsic i executiu de l’obra “Creació d’un Centre
d’Acollida Turística al Pallars Jussà” per import de 448.916,60 €. 94/2009
nomenant els representants del Consell Comarcal a la Comissió de
Seguiment del projecte “Alt Pirineu Digit@l”. 97/2009 Denegant els ajuts a
domicili següents: expedients núm.: 35218/07, 59747/09, 60048/09 i
42112/08. 103/2009 autoritzant l’entitat TUAREG 4X4 per l’excursió en
vehicles 4x4. 104/2009 aprovant les fitxes de retribucions del personal del
Consell Comarcal del Pallars Jussà amb la incorporació del complement de
productivitat i la modificació de complements de destí i específic. 106/2009
aprovant el conveni amb el Departament d’Educació, IES Tremp, per la
formació pràctica en centres de treball de l’alumne Alvaro Rico.
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 354/09 i es donen
íntegrament per reproduïts.
TERCER.- CONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ DELS DECRETS
DE GERÈNCIA. EXP. 355/09.
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
55/2008 al 57/2008 i del 19/2009 al 38/2009, que consten a l’expedient
355/09 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 18 de desembre de 2008 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 5
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: 55/2008
aprovant les factures incloses en la relació núm. 12/2008 i el seu pagament.
56/2008 aprovant els pagaments a l’ajuntament de Tremp i la Pobla de
Segur per la col·laboració en programes d’Acció Social i Ciutadania.
19/2009 aprovant la cessió de crèdit de la certificació 1a i última de l’obra
“Projecte de millora i condicionament de l’enllumenat públic exterior als
pobles del P.J. 2007. Fase 4” per import de 41.537,64 € a favor de Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 22/2009 aprovant les factures incloses en
la relació núm. 4/2009 i el seu pagament. 27/2009 aprovant les factures
incloses en la relació núm. 5/2009 i el seu pagament. 31/2009 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 6/2009 i el seu pagament. 35/2009
aprovant vàries factures 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 355/09 i es
donen íntegrament per reproduïts.
QUART.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE DEL DPTOP I EL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ PER A
L’APLICACIÓ DEL PLA DE SERVEIS DE TRANSPORT DE
VIATGERS DEL PALLARS JUSSÀ. EXP. 356/09.

Vist el text del conveni de col·laboració entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a
l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers del Pallars Jussà
durant l’any 2009, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït, amb l’objectiu de definir les actuacions de les parts signants en la
gestió i el finançament de les mesures de millora de la xarxa de transports
públics de viatgers per carretera a la comarca del Pallars Jussà.
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les
administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 18 de desembre de 2008 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 5 que la componen:

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal
del Pallars Jussà, per a l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers
del Pallars Jussà durant l’any 2009, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït, amb l’objectiu de definir les actuacions de les
parts signants en la gestió i el finançament de les mesures de millora de la
xarxa de transports públics de viatgers per carretera a la comarca del
Pallars Jussà.
SEGON.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la modificació per part
de la Comissió de Seguiment del pacte primer del conveni esmentat, en el
sentit de concretar la prestació dels serveis de transport segons es detalla a
continuació:
-

Espluga de Serra –Tremp.
Matassolana – Sant Miquel de la Vall – Tremp.
La Clua – Tremp.
Aransís – Sant Serni – Tremp.
Orcau – Tremp.
Bóixols – Tremp.
Vilella – Tremp.
Lluça (Senterada) – Tremp.
Capdella – Guiró – Tremp.
Rivert – Tremp.
Santa Engràcia – Tremp.
Pessonada – La Pobla de Segur.
Hortoneda – La Pobla de Segur.
Talarn – Tremp.
Puigverd – Tremp.

TERCER.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni.
QUART.- Trametre aquest acord a la Direcció General del Transport
Terrestre del DPTOP.
CINQUÈ.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció
General d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ ALS PACTES
FORMALITZATS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I ELS
SINDICATS CCOO I UGT PER PORTAR A TERME EL PLA DE
DINAMITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE LES TERRES DE
LLEIDA 2008-2011. I APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL
PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ
DE LLEIDA. EXP. 357/09.

Vist el text, dels pactes formalitzats entre la Diputació de Lleida i els
sindicats CCOO i UGT, per portar a terme el Pla de Dinamització per a
l’ocupació de les terres de Lleida 2008-2011, que consta a l’expedient i es
dóna íntegrament per reproduït, amb els objectius de promocionar
econòmicament les comarques de Lleida, donar suport a la creació
d’empreses amb projectes innovadors i adequats al territori i potenciar i
promocionar la creació de llocs de treball.
Vist el text, del conveni entre el Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a
desenvolupar el Pla de Dinamització per l’ocupació 2008-2011, que consta
a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les
administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre

de 2003 i darrera modificació del Ple de 18 de desembre de 2008 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 5 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’Adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà al
Pla de Dinamització per a l’ocupació de les terres de Lleida 2008-2011,
signat entre la Diputació de Lleida i els sindicats CCOO i UGT.
SEGON.- Aprovar el text del conveni entre el Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà per a desenvolupar el Pla de Dinamització per l’ocupació 2008-2011,
que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
TERCER.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni.
QUART.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida.
CINQUÈ.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció
General d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
SISÈ.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I L’ASSOCIACIÓ DE MARES
I PARES D’ALUMNES DELS CEIP VALLDEFLORS, ELS RAIERS,
MA. IMMACULADA, AESO D’ISONA I VALL FOSCA PER A LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR. EXP. 358/09.
De conformitat amb l’article 92 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals i per unanimitat dels 5 membres presents, dels
5 que componen la Junta de Govern, s’acorda deixar sobre la taula aquest
punt de l’ordre del dia.
SETÈ.- APROVACIÓ DE LA 2ª MODIFICACIÓ DE LES BASES
REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR
PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES. EXP. 277/03.
Vist el conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la delegació de
competències quant a la gestió dels serveis de transport escolar i menjador

escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament, que s’actualitza cada
curs escolar amb una addenda que s’aprovarà properament.
Vistes les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts individuals
de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques als alumnes
d’educació infantil, primaria i secundària obligatòria dels centres escolars d
ela comarca del Pallars Jussà, als quals no els correspon la gratuïtat del
servei de menjador escolar, que consten a l’expedient i es dónen
íntegrament per reproduïdes. Aprovades per la Junta de Govern del Consell
Comarcal en data 14 de març de 2005 i modificades posteriorment per
acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 2006.
Vista la proposta d’incloure els articles següents 4.3 i 10.3 a les bases
esmentades, amb el text que consta a l’expedient, i modificar l’apartat de la
sol·licitud on diu “documentació específica: any anterior” dirà
“Documentació específica”, presentada pels tècnics de serveis socials.
Vistos els articles 22 f) i g) de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim
local, 52 g) i h) del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k i q)
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 resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 5 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la 2a modificació de les bases específiques
reguladores de la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes d’educació infantil, primària i secundària
obligatòria dels centres escolars de la comarca del Pallars Jussà, als quals
no els correspon la gratuïtat del servei de menjador escolar, que consten a
l’expedient i es dónen íntegrament per reproduïdes, pel que fa a la
incorporació dels articles 4.3 i 10.3 i la modificació de l’apartat
“documentació específica” de la sol·licitud i publicar-les pel termini de 30
dies al BOP.

VUITÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANCES.
Atès que la Junta de Govern de data 27 de juliol de 2009, va acordar la
devolució de la fiança definitiva 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’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVI (A)” al
municipi de Conca de Dalt”
Import: 2.014,09 €.

Atès que s’ha detectar una errada de transcripció en l’import i el correcte és
2.914,09 €.
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 5
membres presents, dels 5 que la componen:
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva 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’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVI (A)” al
municipi de Conca de Dalt”
Import: 2.914,09 €.

NOVÈ.- INFORMES. EXP. 359/09
A) El Sr. Pont informa sobre els següents assumptes:
Primer
Línia de transport escolar Santa Engràcia-Tremp: La Junta de Govern va
suspendre cautelarment aquest contracte, prèvia denúncia dels Mossos
d’Esquadra enviada a la transportista.
Actualment s’està esperant la resolució definitiva de l’expedient de la
Dirección General de Tráfico, per poder adoptar l’acord definitiu.

Segon
El dia 9 de setembre d’enguany es va signar a la Delegació del Govern a
l’Alt Pirineu i Aran el contracte programa amb el Departament d’Acció
Social i Ciutadania (DASC). Hi va assistir per delegació del President el Sr.
Josep Castells.
Tercer
El dia 18 de setembre de 2009, la consellera de Salut va inagurar el nou
TAC a l’Hospital Comarcal del Pallars. Va anunciar que a la primavera es
posaria en funcionament la unitat d’hemodiàlisi.
Quart
Intensa pedregada el dia 1 de setembre de 2009 a la Vall Fosca. Danys amb
infraestructures municipals i propietats privades, etc., el Consell farà les
gestions necessàries perquè els afectats tinguin els ajuts per refer les seves
instal·lacions i s’ha posat en contacte amb l’alcalde per donar suport a les
seves propostes.
Cinquè
El dia 4 de setembre de 2009 es va organitzat a la Seu d’Urgell una reunió
amb els beneficiaris del Fons FEDER. Hi va assistir el Sr. Julià Rosell per
delegació del President.
El Sr. Rosell informa que al DOGC del dia 21 de setembre han sortit
publicats els ajuts aprovats. El Sr. Pont informa que l’ajut aprovat pel
Consell Comarcal del Pallars Jussà és de 482.838,02 € per una inversió de
965.676,03 €.
Sisè
Reunió del dia 18 de setembre de 2009 amb l’Agència de Residus de
Catalunya on es va presentar el nou projecte d’ampliació de l’abocador de
Figols.
Setè
Reunió del dia 4 de setembre de 2009 amb representants del Servei
d’Ocupació de Catalunya sobre el programa de les 4 comarques.
Vuitè

El dia 26 de setembre de 2009, s’organitzarà a Tremo la 2a Jornada
Comcarcal de la Gent Gran al Pallars Jussà. Està prevista l’assistència de
350 persones i del Conseller de Governació i Administracions Públiques.

B) El Sr. Aranda informa sobre el deficient funcionament de la Planta de
lixiviats a l’abocador comarcal.
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES. EXP. 360/09
El Sr. Josep Pont pregunta si hi hauran ajuts al municipi de la Torre de
Capdella per treure les teulades d’uralita i instal·lar les noves de pissarra tal
com determinen les normes subsidiàries del municipi.
El Sr. President li respon que el Consell Comarcal donarà el suport adient a
l’ajuntament de la Torre de Capdella el qual té la competència en materia
urbanística per intentar buscar un material similar, fàcil de col·locar i de
preu raonable. Des de l’ajuntament ja s’han consultat diferents tècnics i la
Comissió Provincial d’Urbanisme.
La Sra. Ramoneda apunta que durant 2 dies el Consell ha cedit un camió
per a la recollida de mobles vells, etc., que han llençat els veïns.
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,

