ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 4
DE MAIG DE 2009
NÚM.: 6/2009
DATA: 4 de maig de 2009
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 19,00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 22,00 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 2n
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO
CONSELLERS
SR. JAUME ELIES I ELIES
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA
SR. RAMON VILANOVA I SOLSONA
GERENT
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
També assisteixen els Srs. Bellera, Samsó, Palau i Josep Pont.
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ
SR. DAVID RIBA I TORRECILLAS
Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
PRIMER.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN DE 6 D’ABRIL DE 2009 I DE 9 D’ABRIL DE 2009. EXP.
169/09 i 178/09.
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, de la sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2009 i de la sessió
extraordinària urgent de 9 d’abril 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 7
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2009 i de la sessió
extraordinària urgent del dia 9 d’abril 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. 195/09.
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 40/2009 al 59/2009, que consten a l’expedient 195/09 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 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: 41/2009 aprovant
l’addenda de pròrroga per al 2009 del conveni de col·laboració i encàrrec
de gestió entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i
Habitatge i la Secretaria General del Departament d’Acció Social i
ciutadania i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la gestió del Progrma
de Mediació per al Lloguer Social.
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 195/09 i es donen
íntegrament per reproduïts.
TERCER.- CONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ DELS DECRETS
DE GERÈNCIA. EXP. 194/09.
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
12/2009 al 18/2009, que consten a l’expedient 194/09 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 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: 17/2009
aprovant les factures incloses en la relació núm. 3/2009 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 194/09 i es
donen íntegrament per reproduïts.
QUART.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES DEL
“PLA D’ARRANJAMENT DE CAMINS AL PALLARS JUSSÀ.
FASE XVIII”. EXP. 380/08.
Vist el Decret de Presidència 87/2008, de 27 de juny d’aprovació del
projecte de l’obra “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase
XVIII” i convalidat pel Ple de 2 de febrer de 2009, amb un pressupost total
de 579.099,99 €. Publicat l’edicte en el BOP núm. 156 de 6 de novembre
de 2008 i en el DOGC núm. 5249 de 3 de novembre de 2008.
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars i Plecs de
prescripcions tècniques del procediment negociat de les obres de
referència.
Vist l’informe tècnic redactat pel Sr. German Palacin, Enginyer Industrial
redactor del Projecte que justifica la divisió de l’obra per la contractació
per grups, segons es descriu a continuació:
Tipologia de l’obra
Moviment de Terres
Aglomerat Asfàltic 1
Regs Asfàltics
Aglomerat Asfàltic 2
Regs

Municipis d’actuació
Abella de la Conca, Castell de Mur, Llimiana
Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Salàs de Pallars
Isona, la Pobla de Segur, S. Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre Capdella
Tremp

Atès que s’ha convidat a vàries empreses del sector a participar en el
procediment negociat per l’adjudicació dels grups d’obres detallats
anteriorment.

Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, redactat pel Sr. German
Palacin, Enginyer Industrial, amb la proposta d’adjudicació provisional de
l’obra “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII” segons es
descriu a continuació:
Municipis d’actuació
Abella de la Conca, Castell
de Mur, Llimiana
Conca de Dalt, Gavet de la
Conca, Salàs de Pallars
Isona, la Pobla de Segur, S.
Esteve de la Sarga
Sarroca
de
Bellera,
Senterada, Talarn, Torre
Capdella
Tremp

Contractista
Adjudicatari
Monsó Boneta, SL

Import €
IVA exclòs
68.068,43

Import €
IVA
10.890,95

Import €
TOTAL
78.959,38

Miquel Rius, SA

110.492,84

17.678,86

128.171,70

Miquel Rius, SA

90.257,49

14.441,20

104.698,69

Miquel Rius, SA

126.877,62

20.300,42

147.178,04

Francisco Vela, SL

103.526,82

16.564,29

120.091,11

Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient.
Vist l’article 153 i següents de la Llei 30/2007, de contractes del sector
públic. De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3
f) del Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6
d’octubre de 2003 i darrera modificació pel Ple de 18 de desembre de 2008
i resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i
Plecs de prescripcions tècniques del procediment negociat regulador dels
grups d’obres detallats a la part expositiva del projecte “Pla d’arranjament
de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII”.
SEGON.- Aprovar l’adjudicació provisional de l’obra “Pla d’arranjament
de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII” als municipis de la comarca,
segons es descriu a continuació:
Municipis d’actuació
Abella de la Conca, Castell
de Mur, Llimiana
Conca de Dalt, Gavet de la
Conca, Salàs de Pallars

Contractista
Adjudicatari
Monsó Boneta, SL

Import €
IVA exclòs
68.068,43

Import €
IVA
10.890,95

Import €
TOTAL
78.959,38

Miquel Rius, SA

110.492,84

17.678,86

128.171,70

Isona, la Pobla de Segur, S.
Esteve de la Sarga
Sarroca
de
Bellera,
Senterada, Talarn, Torre
Capdella
Tremp

Miquel Rius, SA

90.257,49

14.441,20

104.698,69

Miquel Rius, SA

126.877,62

20.300,42

147.178,04

Francisco Vela, SL

103.526,82

16.564,29

120.091,11

TERCER.- Publicar l’adjudicació provisional de les obres de referència al
BOP i al DOGC.
QUART.- Comunicar aquest acord a totes les empreses han presentat
oferta econòmica.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present acord.
CINQUÈ.EXPEDIENT
PER
DETEMINAR
RESPONSABILITAT DE. .............R.G.B. EXP.196/09.

LA

Vista la denúncia del Servei Català de Trànsit contra R.G.B, que presentava
un índex d’alcoholèmia superior al permès en l’exercici del servei de .........,
que consta a l’expedient.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, reunida en sessió extraordinària
el dia 9 d’abril de 2009 va iniciar l’expedient per determinar la
responsabilitat de R.G.B. ... i va acordar suspendre cautelarment el
contracte del servei.
En la mateixa data se li va donar trasllat de l’acord perquè pugui presentar
les al·legacions que estimès pertinents.
Atès que en data 22 d’abril de 2009 R.G.B. ha presentat l’escrit
d’al·legacions i que aquestes no desvirtuen els fets que van justificar la
suspensió cautelar del contracte del servei esmentat.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1. g) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 18 de desembre de 2008 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per Delegació del President, per unanimitat
dels 5 membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per R.G.B i ratificar la
suspensió cautelar del contracte........................... mentre s’estigui tramitant
l’expedient sancionador.
SEGON.- Comunicar aquest acord a R.G.B amb el règim de recursos
corresponent i iniciar l’expedient sancionador, nomenant instructor a la Sra.
C.L.Q i M.G.F.C Així mateix s’acorda que no es redactarà plec de càrrecs
fins a la comunicació de la resolució de la denúncia.
TERCER.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present
acord.
SISÈ.- 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, per l’ajut de menjador
escolar següent:
Nom i Cognoms beneficiari
Mohamed Ben Bammou

Escola
CEIP Els Raiers

Curs
3r

% Subvenció
100 %

De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre

de 2003 i darrera modificació de 18 de desembre de 2008 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir l’ajut de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques, amb efectes retroactius del dia 14 d’abril de 2009,
segons es detalla a continuació:
Nom i Cognoms beneficiari
Mohamed Ben Bammou

Escola
CEIP Els Raiers

Curs
3r

% Subvenció
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.
SETÈ.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS. EXP. 443/08
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per ajuntaments,
associacions i entitats de la comarca, que consten a l’expedient núm.
443/08 i que es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals
es descriu a continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire
social, durant l’anualitat 2009:
Sol·licitant
CEIP Els Raiers i AMPA

Concepte
27a Olimpiada Escolar Flamicell
Homenatge als Isonencs morts en el camps
Centre d'Estudis d'Isona i Conca Dellà d'extermini nazis
Club d'Esquí nautic Tremp-Salàs
Activitats temporada 2009
Associació de Veïns d'Olp
Impressió material de propaganda
10a Marxa Cicloturística Internacional "LA
Sprint Ciclo Club Pobla
BONAIGUA"
Associació de Dones Àmfora
Programa d'activitats
The Busseing Pallars
Busseig en alçada a l'Estany Colomina
Associació de la Gent Gran Sant
Antolí
Transport d'un grup de teatre que actua a Isona
Associació d'Indústria i Comerç
d'Isona
Bosses plegables per a la compra
Associació d'Indústria i Comerç
d'Isona
Boletus. 7a Fira del bolet d'Isona i Conca Dellà
Ajuntament Salàs de Pallars
5a diada Fira de tardor de Salàs de Pallars

Ajuntament Salàs de Pallars
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de Castell de Mur
Ajuntament de la Torre de Capdella

XIX Fira d'Art
Fira Promopallars
Processor del Silenci
Fira Ramadera de la Pobleta de Bellvehi

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) 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 delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a ajuntaments,
associacions i entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de
caire social, segons es descriu a continuació:
Sol·licitant
Associació d'Indústria i Comerç
d'Isona

Concepte
Boletus. 7a Fira del bolet d'Isona i Conca Dellà

Ajuntament Salàs de Pallars

5a diada Fira de tardor de Salàs de Pallars

Ajuntament Salàs de Pallars

XIX Fira d'Art

Ajuntament de la Pobla de Segur Fira Promopallars
Ajuntament de la Torre de
Capdella
Fira Ramadera de la Pobleta de Bellvehi

Import
Subvenció €
1.500,00
500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

SEGON.- Determinar que la resta de subvencions que es descriuen a
continuació, es resoldran per Decret de Presidència:
Sol·licitant

Concepte

CEIP Els Raiers i AMPA
Centre d'Estudis d'Isona i Conca
Dellà

27a Olimpiada Escolar Flamicell
Homenatge als Isonencs morts en el camps
d'extermini nazis

Club d'Esquí nautic Tremp-Salàs Activitats temporada 2009
Associació de Veïns d'Olp
Sprint Ciclo Club Pobla

Impressió material de propaganda
10a Marxa Cicloturística Internacional "LA
BONAIGUA"

Associació de Dones Àmfora

Programa d'activitats

The Busseing Pallars

Busseig en alçada a l'Estany Colomina

Associació de la Gent Gran Sant
Antolí
Associació d'Indústria i Comerç
d'Isona

Bosses plegables per a la compra

Ajuntament de Castell de Mur

Processor del Silenci

Transport d'un grup de teatre que actua a Isona

TERCER.- Comunicar aquest acord a les entitats, associacions,
ajuntaments corresponents.
VUITÈ.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS “VII
COMARCAL DE SUPORT A L’EDUCACIÓ”. EXP. 452/08.

PLA

Atès que la Junta de Govern en la sessió extraordinària de 15 de desembre
de 2008, va aprovar el “VII Pla comarcal de Suport a l’Educació del Pallars
Jussà per al curs 2008-2009”.
Vistes les sol·licituds presentades pels centres educatius de la comarca, en
el marc del VII Pla Comarcal de suport a l’educació, per al curs escolar
2008-2009, que consten a l’expedient i es descriuen a continuació:
Centre Educatiu
IES Tremp
IES Tremp
IES Tremp
IES La Pobla de Segur
Col·legi Ma. Immaculada
ZER Pallars Jussà
CEIP Valldeflors
CEIP Els Raiers
ZER Pallars Jussà

Activitat
Intercanvi Escolar amb Lódz Polònia
Intercanvi Escolar amb Aarschot Bèlgica
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique França
Intercanvi Escolar amb St. Girons – França
Intercanvi Escolar amb Brive La Gallarde França
Trobada d’escoles de la ZER
Publicacions escolars (120 tríptics, 20 cartells A-3)
Revista Escolar
Revista Escolar

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) 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 18-12-2008 i resta de legislació de règim
local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions als centres educatius
de la comarca, en el marc del VII Pla Comarcal de suport a l’educació, per
al curs 2008-2009, segons es descriu a continuació:
Centre Educatiu
IES Tremp
IES Tremp
IES Tremp
IES Pobla de Segur
Col·legi
Ma.
Immaculada
ZER Pallars Jussà
CEIP Valldeflors
CEIP Els Raiers
ZER Pallars Jussà

Activitat
Intercanvi Escolar amb Lódz Polònia
Intercanvi Escolar amb Aarschot Bèlgica
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique França

Intercanvi Escolar amb St. Girons – França
Intercanvi Escolar amb Brive La Gallarde França
Trobada d’escoles de la ZER
Publicacions escolars (120 tríptics, 20 cartells A-3)
Revista Escolar
Revista Escolar

Subvenció
Atorgada €
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
150,00
Es farà al CITA
Portada al CITA
Portada al CITA

SEGON.- Comunicar als centres escolars preceptius, aquest acord.
NOVÈ.APROVACIÓ
DE
L’INFORME
A
L’ESTUDI
INFORMATIU I ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DEL
PROJECTE DE MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT DEL
PAS DE COMIOLS CARRETERES L-512, C-1412B I C-14.
TRAM:ARTESA DE SEGRE-ISONA I CONCA DELLÀ. Exp. 189/09.
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
7 que componen la Junta de Govern, s’acorda deixar sobre la taula aquest
punt de l’ordre del dia.
DESÈ.APROVACIÓ
DEL
RECOLZAMENT
A
LA
CANDIDATURA DE TARRAGONA A LA CAPITAL EUROPEA DE
LA CULTURA 2016. EXP. 197/09.
Vist l’escrit que l’Organització Capital de la cultura Catalana, ha tramès a
aquest Consell Comarcal, sol·licitant el suport a la candidatura de
Tarragona a Capital Europea de la cultura 2016.
L'any 2016, una de les capitals europees de la cultura correspondrà a l'Estat
espanyol, mentre que l'altra serà polonesa. Tarragona opta, doncs, a la
capitalitat en tant que ciutat ubicada en un país al qual li serà atorgada la

Capital Europea de la Cultura de l'any 2016 i haurà de competir amb altres
municipis de l'Estat presentant un projecte propi, específic i diferenciat.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 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 darrera modificació de 18-12-2008 i resta de legislació de règim
local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Donar suport a la candidatura de Tarragona a Capital Europea
de la Cultura 2016.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Organització Capital de la Cultura
Catalana i a l’ajuntament de Tarragona.
TERCER.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present
acord.
ONZÈ.- APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANCES.
Atès que l’empresa Arqueociència Serveis Culturals, SL 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’obra: “Rehabilitació del conjunt del Castell de Sant Gervàs. 2a fase”
Import: 2.400,00 €.

Atès que l’associació naturalista del Pallars Jussà Lo Trencalòs, 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: “Campanya de millora de la recollida selectiva a Tremp”
Import: 880,00 €.

Vist l’informe favorable del tècnic del Consell Sr. Benjamí Puigarnau Però,
que consta a l’expedient.

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 7 que la componen:
PRIMER.-.Retornar la fiança defintiva que va dipositar l’empresa
Arqueociència Serveis Culturals, SL per respondre del compliment de la
contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Rehabilitació del conjunt del Castell de Sant Gervàs. 2a fase”
Import: 2.400,00 €.

SEGON.- Retornar la fiança defintiva que va dipositar l’associació
naturalista del Pallars Jussà Lo Trencalòs, per respondre del compliment de
la contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’actuació: “Campanya de millora de la recollida selectiva a Tremp”
Import: 880,00 €.

TERCER.- Facultar el Sr. President per realitzar tots els tràmits necessaris
per a l’execució d’aquest acord.
DOTZÈ.- INFORMES. EXP. 192/09
PRIMER
El Sr. Aranda informa sobre la intenció del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya de suprimir el transport escolar gratuït en alumnes
d’ensenyament no obligatori i en alumnes on al seu municipi hi hagi un
centre d’ensenyament. Així mateix, informa que també es vol suprimir la
gratuïtat del menjador escolar per alumnes del transport.
Fa palés que ja s’ha consensuat la disconformitat del Consell vers aquestes
noves directriuss, en diferents reunions amb responsables del Departament
d’Educació.
S’ha posat exemples de municipis que tenen escola però els nens resideixen
en diferents nuclis del municipi.
També manifesta que el Consell Comarcal estaria d’acord amb el pagament
d’una part de les quotes de menjador escolar per part dels alumnes.
Informa que abans de finalitzar el curs 2009-2010, el Departament
d’Educació convocarà una reunió per parlar de la reducció dels
pressupostos dels menjadors i del transport escolar.

SEGON
El Sr. Pont informa sobre els següents assumptes:
Reunió a Barcelona el dia 4 d’abril al Centre Comarcal Lleidatà. Es va
presentar un conveni entre el Centre i la Diputació de Lleida per potenciar
els lligams entre les comarques de Lleida i Barcelona i fomentar les
relacions institucionals i difondre les excel·lències turístiques de les
comarques de Lleida.
Reunió amb el Sr. Xavier Marco, Cap de l’Àrea de Medi Natural del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, per desbloquejar el problema
de la navegació a l’embassament de Cellers. Informa de totes les gestions
fetes i de l’autorització del Departament de Medi Ambient per la
navegabilitat, que s’ha tramès el dia 29 d’abril a aquest Consell.
TERCER
El Sr. Vilanova llegeix textualment aquesta autorització, que consta a
l’expedient, i fa constar el seguiment que ha fet d’aquest assumpte des del
principi, quan va expressar la seva queixa al Sr. Xavier Marco.
Informa que s’ha prohibit la navegació a l’embassament de Sant Antoni pel
problema del muclo zebra i a l’embassament de Cellers per les aus i per la
zona PEIN.
Explica detalladament aquests dos aspectes i les gestions fetens fins al
moment que han possibilitat aquesta autorització de navegació a
l’embassament de Cellers.
El Sr. Samsó demana que s’ordenin els usos dels dos embassaments i
pregunta sobre l’estat de la unitat de desinfecció del musclo zebrat.
El Sr. Pont fa referència al Pla d’usos redactat pel Consell Comarcal i pel
que fa a la unitat de desinfecció explica les gestions fetes al respecte.
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions. El Sr. Pont
finalitza el debat assenyalant que els serveis jurídics de la CHE encara no
han emès l’informe sobre el possible conveni entre la CHE i Repsol per la
unitat de desinfecció.
QUART

El Sr. Pont informa que s’ha obert expedient sobre la responsabilitat de
l’empresa gestora de l’abocador “Pallars Jussà, neteja i serveis, SA” en la
gestió incorrecta de la planta de lixiviats.
Explica les gestions fetes fins al moment i les comunicacions fetes
l’Agència de Residus que és un òrgan del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
Es convocarà una reunió a tres bandes per trobar una solució i possibilitar
el bon funcionament de la planta.
TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES. EXP. 193/09
PRIMER
El Sr. Vilanova pregunta sobre si es construiran o no nous canyets pels
voltors i on aniran ubicats.
El Sr. Pont li respòn que la competència és del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
SEGON
El Sr. Vilanova pregunta si s’ha incorporat el nou dinamitzador econòmic.
El Sr. Pont li respòn que no. Que la persona designada pel SOC no
s’incorporarà i que està pendent de parlar amb el Cap de programes del
SOC Sr. Mateo Hernando per desbloquejar aquest assumpte.
TERCER
El Sr. Vilanova informa que hi ha persones que es desorienten a l’ascensor
i van a parar al soterrani del Consell. Demana que solament s’hi pugui
accedir amb clau des de l’ascensor. S’accepta aquesta petició.
QUART
El Sr. Vilanova pregunta sobre l’estat de la convocatòria d’una plaça
d’auxiliar administratiu i d’una plaça d’educador que es van aprovar a
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2007.
El Sr. Pont informa que es convocaran les dues places quan s’hagin fet les
corresponents previsions pressupostàries.
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,

