ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
DEL DIA 8 DE JUNY DE 2009
NÚM.: 7/2009
DATA: 8 de juny de 2009
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 19,00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 20,30 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
SR. RAMON VILANOVA I SOLSONA
GERENT
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
També assisteixen els Srs. Samsó, Josep Pont i Palau.
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
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 L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN
DE 4 DE MAIG DE 2009. EXP. 191/09
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 4 de maig 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 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 4 de maig de 2009.
SEGON.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES DEL
“PLA D’ARRANJAMENT DE CAMINS AL PALLARS JUSSÀ.
FASE XVIII”.
Atès que la Junta de Govern reunida en sessió ordinària el dia 4 de maig de
2008, va 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
Isona, la Pobla de Segur, S.

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

Esteve de la Sarga
Sarroca
de
Bellera,
Senterada, Talarn, Torre
Capdella
Tremp

Miquel Rius, SA

126.877,62

20.300,42

147.178,04

Francisco Vela, SL

103.526,82

16.564,29

120.091,11

Atès que publicat l’acord al DOGC núm. 5378 de 13 de maig de 2009 i en
el BOP núm. 68 de 12 de maig de 2009, no s’han presentat al·legacions ni
recursos.
Atès que les empreses Monsó Boneta, SL, Miquel Rius, SA i Francisco
Vela, SL, han presentat la documentació administrativa sol·licitada i han
dipositat la fiança corresponen.
De conformitat amb les competències que li atorga 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 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
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació definitiva 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
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

SEGON.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present acord.

TERCER.- APROVACIÓ DE LA
SERVEIS TÈCNICS. EXP. 235/09

CONTRACTACIÓ

DELS

Vist el conveni de delegació de competències de la Diputació de Lleida a
favor del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que es renova anualment, per
a l’assistència i cooperació municipal i serveis de naturalesa sectorial.
Atès que és necessària la contractació de serveis tècnics de consultoria i
assistència per a les obres del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), Programa específic, Programa d’infraestructures municipals, etc.
Vistos els Plecs de prescripcions tècniques i administratives particulars,
reguladors del contracte de serveis per desenvolupar tasques tècniques, que
consta a l’expedient.
Vistos els pressupostos sol.licitats que consten a l’expedient i es descriuen
a continuació:
• Gabinete Apoyo Tècnico
20.000,00 € + IVA
• Lluís Homdedeu i Pérez
20.900,00 € + IVA
• Salvador Martínez i Boneu
18.400,00 € + IVA
Atès que l’import del contracte permet la contactació del servei pel
procediment negociat.
Atès que el pressupost més favorable és el del Sr. Salvador Martínez i
Boneu.
Vist l’article 158 i següents de la Llei 30/2007 de contractes del sector
públic.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) 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 president, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar els Plecs de prescripcions tècniques i administratives
particulars, reguladors del contracte de serveis per desenvolupar tasques
tècniques al Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consten a l’expedient.
SEGON.- Contractar amb efectes retroactius des del dia 1 de gener de
2009, mitjançant procediment negociat sense publicitat l’arquitecte Sr.
Salvador Martínez i Boneu, els serveis tècnics de consultoria i assistència
per a les obres del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC),
Programa específic, Programa d’infraestructures municipals, etc, per un
import de 18.400,00 € més l’IVA vigent, per un any i prorrogable fins a 2
anys.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment del present acord.
QUART.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM I EL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER A LA COORDINACIÓ
DE LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM. EXP. 236/09.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana del
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà, per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, amb l’objectiu de
concretar el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les
funcions delegades i la dotació econòmica corresponent.
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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Agència
Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal
del Pallars Jussà, per a la coordinació de les actuacions en matèria de
consum, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, amb
l’objectiu de concretar el procediment, les tasques i els mitjans per a
l’exercici de les funcions delegades i la dotació econòmica corresponent.
SEGON.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de Consum.
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I ELS
AJUNTAMENTS D’ISONA I CONCA DELLÀ I LA POBLA DE
SEGUR PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
DINAMO. EXP. 237/09.
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i els ajuntaments d’Isona i Conca Dellà i la Pobla de Segur,
per al desenvolupament del projecte DINAMO, 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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments d’Isona i Conca Dellà i la
Pobla de Segur, per al desenvolupament del projecte DINAMO, que consta
a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord als Ajuntaments d’Isona i Conca Dellà i
la Pobla de Segur.

QUART.- 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 MARC DE COL·LABORACIÓ
INSTITUCIONAL DOCENT DE LA FACULTAT DE MEDICINA I
L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA DE LA UDL, AMB
LA REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN, EL CONSELH
GENERAU D’ARAN, ELS CONSELLS COMARCALS DE L’ALT
URGELL I PALLARS JUSSÀ I ELS AJUNTAMENTS DE LA SEU
D’URGELL I TREMP. EXP. 202/09.
Vist el text del conveni marc de col·laboració institucional docent de la
Facultat de medicina i l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat
de Lleida amb la regió sanitària Alt Pirineu i Aran, el Conselh Generau
d’Aran, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Tremp,
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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni marc de col·laboració institucional
docent de la Facultat de medicina i l’Escola Universitària d’Infermeria de
la Universitat de Lleida amb la regió sanitària Alt Pirineu i Aran, el
Conselh Generau d’Aran, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i
l’Ajuntament de Tremp, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït.
SEGON.- Facultar el Sr. President per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Regió Sanitària a l’Alt Pirineu i
Aran del Servei Català de la Salut i al Degà de la Facultat de Medicina de
la UdL.
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
SETÈ.- 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 2009, 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.
Atès que en data 15 de setembre de 2009, es va aprovar l’ajut individual de
menjador escolar següent:
Nom i Cognoms beneficiari
Marta Giraldez Vitoria

Escola
CEIP Valldeflors

Curs
4t

% Subvenció
75 %

Vist l’informe proposta de modificació de l’ajut individual de menjador
escolar, emès pels serveis socials, en el sentit d’ampliar l’import de la
subvenció atorgada al 100% amb efectes retroactius del dia 1 d’abril de
2009.
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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la modificació de la concessió de l’ajut de menjador
escolar per necessitats socioeconòmiques, amb efectes retroactius del dia 1
d’abril de 2009, segons es detalla a continuació:
Nom i Cognoms beneficiari
Marta Giraldez Vitoria

Escola
CEIP Valldeflors

Curs
4t

% 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.
VUITÈ.- APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANCES.
Atès que l’empresa Francisco Vela, 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: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVI (A)” al
municipi de Llimiana
Import: 1.064,00 €.

Atès que l’empresa Construccions Espot-Cardòs, SL, ha sol·licitat al
Consell Comarcal del Pallars Jussà la devolució de les fiances definitives
que va dipositar per respondre del compliment de les contractacions que es
descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Rehabilitació i reforç estructural de la teulada de l’esglèsia de Sant
Sebastià i Santa Leocadia d’Estavill”
Import: 3.432,36 €.
Títol de l’obra: “Adequació d’espai per a viver d’empreses a la zona situada sota
l’auditori de l’edifici CITA”
Import: 3.537,66 €

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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa
Francisco Vela, SL 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 Llimiana
Import: 1.064,00 €.

SEGON.- Retornar les fiances definitives que va dipositar l’empresa
Construccions Espot-Cardòs, SL, per respondre del compliment de les
contractacions que es descriuen a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Rehabilitació i reforç estructural de la teulada de l’esglèsia de Sant
Sebastià i Santa Leocadia d’Estavill”
Import: 3.432,36 €.
Títol de l’obra: “Adequació d’espai per a viver d’empreses a la zona situada sota
l’auditori de l’edifici CITA”
Import: 3.537,66 €

TERCER.- Facultar el Sr. President per realitzar tots els tràmits necessaris
per a l’execució d’aquest acord.
NOVÈ.- INFORMES.
El Sr. Xavier Pont informa sobre els següents assumptes:
Acord amb els propietaris del camping Gasset per a la instal·lació
provisional de la unitat de desinfecció del musclo zebra als terrenys del
camping.
Explica les diferents actuacions fetes al respecte i també el contingut de les
reunions amb l’empresa REPSOL, propietària dels terrenys on s’instal·larà
la unitat de desinfecció de forma definitiva i l’ajuntament de Talarn, entitat
competent per autoritzar les instal·lacions.
L’obra de la instal·lació provisional ja està feta i es posarà properament en
funcionament, manca únicament la visita del tècnic competent per
autoritzar la instal·lació.
Abocador comarcal
Escrit de l’Agència de Residus de Catalunya de 18 de maig de 2009
sol·licitant documentació sobre l’abocador comarcal. En data 1 de juny de
2009 s’ha sol·licitat a l’empresa part d’aquesta documentació que s’enviarà
properament.
També informa el resultat de la reunió del divendres dia 5 de juny de 2009
amb la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya sobre la cessió de la
titularitat de l’abocador al Consell Comarcal.
El Consell ha obert un expedient informatiu a l’actual empresa gestora de
l’abocador i ha sol·licitat un informe jurídic a l’advocat Enric Vicente
Català per intentar solucionar les deficiències de gestió que hi ha hagut fins
al moment.
S’ha demanat un protocol d’actuació al Sr. Enric Vicente Català on
s’indiqui els tràmits legal que el Consell ha de seguir si accepta la titularitat
de l’abocador. També informa que provablement serà el Consell Comarcal
del Pallars Jussà l’entitat que contracte l’obra d’ampliació de l’abocador i
que aquesta obra serà subvencionada per l’Agència de Residus de
Catalunya.

L’Agència de Residus de Catalunya en una visita al Consell dels Srs. Josep
Simó i Martí Madurell, van presentar l’estudi inicial de l’ampliació de
l’abocador i la imminent redacció del projecte del qual ens tindran
degudament informats.
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Vilanova, pel que fa a l’oferta pública d’ocupació aprovada pel Ple
del Consell al mes de novembre de l’any 2007, reitera el seu prec en el
sentit que es convoqui la plaça d’educador social aprovada en aquesta
oferta. Fa constar que ja han transcorregut un any i 7 mesos des de
l’aprovació de l’oferta i que aquesta plaça no s’ha convocat.
També fa constar que s’han convocat d’altres places aprovades en ofertes
posteriors. Creu que s’ha perjudicat a la persona que ocupa interinament la
plaça ja que a aquesta li ha caducat l’excedència que tenia al seu anterior
lloc de treball. Creu que el Consell no ha actuat correctament i demana que
es rectifiqui aquesta actitut.
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,

