ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 22
DE MAIG DE 2012
NÚM.: 7/2012
DATA: 22 de maig de 2012
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
VICEPRESIDENT 4t
SR. JOAN COMENGE RIBA
CONSELLERS
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP PONT BONET
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ

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’addenda al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà
per al curs 2011-2012. Exp. 226/2012.
Vist el text de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà per a la delegació de competències quant a la gestió del servei
de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres
prestacions en matèria d’ensenyament, que consta a l’expedient, per al curs
escolar 2011-2012.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text de l’addenda al conveni de col·laboració entre
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà per a la delegació de competències quant a la
gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, que consta a
l’expedient, per al curs escolar 2011-2012.
SEGON.- Facultar el President per a la signatura de l’addenda.
TERCER.- Trametre aquest acord al departament d’Ensenyament.
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
Segon.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de polítiques de
joventut. Exp. 229/2012.
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Benestar Social i Família i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà en matèria de polítiques de joventut, per
l’anualitat 2012, 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 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat de 6
membres presents, dels 7 que el componen:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i
Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de polítiques de
joventut, per l’anualitat 2012, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Joventut.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
Tercer.- Aprovació de les Bases del concurs de cartells “Festipallars”.
Exp. 230/2012.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments de Tremp, la Pobla
de Segur, Isona i conca Dellà, Senterada i Talarn, organitzen un concurs
públic per l’elecció del cartell que anunciarà el FestiPallars.
Vistes les bases reguladores del concurs de cartells FestiPallars, que
consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes.
Vistos els articles 22 f) de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim
local, 52 g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 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 4 de novembre de 2011 i resta
de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat de 6
membres presents, dels 7 que el componen:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del concurs i les bases reguladores
del Concurs de Cartells FestiPallars, que consten a l’expedient i es donen
íntegrament per reproduïdes.
SEGON.- Publicar-les al BOP i DOGC i considerar-les definitivament
aprovades si no es presenten al·legacions o suggeriments.
TERCER.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present
acord.
Quart.- Aprovació del projecte “Rehabilitació de la coberta i reparació
de les façanes de l’Església de Paüls” i sol·licitud de subvenció. Exp.
223/2012.
Vista l’ordre AAM/103/2012, de 12 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per al finançament d’actuacions a la zona
d’influència socioeconòmica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, i es convoquen els corresponents a l’any 2012. Publicada en
el DOGC 6114 de 24-4-2012.
Vist el projecte de l’obra “Rehabilitació de la coberta i reparació de les
façanes de l’església de Paüls”, que consta a l’expedient i es dóna

íntegrament per reproduït, redactat per l’arquitecte Sr. Marc Sentenac i amb
un pressupost per contracte de 76.016,38 € IVA inclòs.
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) i (2.3
j) del Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6
d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i
resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President i del Ple, per
unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el projecte de l’obra “Rehabilitació de la coberta i
reparació de les façanes de l’església de Paüls”, que consta a l’expedient i
es dóna íntegrament per reproduït, redactat per l’arquitecte Sr. Marc
Sentenac i amb un pressupost per contracte de 76.016,38 € IVA inclòs.
SEGON.- Exposar el projecte tècnic al públic 30 dies en el BOP i en el
DOGC, a efectes de possibles al·legacions o reclamacions. Si no se’n
presenta cap, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre
qualsevol altre acord.
TERCER.- Sol.licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, una subvenció del màxim permés per dur a
terme les actuacions descrites en el projecte “Rehabilitació de la coberta i
reparació de les façanes de l’església de Paüls”, a l’empara de l’Ordre
AAM/103/2012.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Cinquè.- Atorgament de subvencions. Exp. 479/2011
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions i entitats
de la comarca, que consten a l’expedient núm. 479/2011 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 2012:

Sol·licitant
Ajuntament d’Abella de la Conca
Coral d’Isona
Associació Amics del Cinema de Tremp

Concepte
Imprimir material informatiu de la Fira de la Mel
Edició de 2 CD’s de cançons
1a Mostra de cinema rural Mostremp

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 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat de 6
membres presents, dels 7 que el componen:
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions i
entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de caire social,
segons es descriu a continuació:
Sol·licitant

Ajuntament d’Abella de la Conca
Coral d’Isona
Associació Amics del Cinema de
Tremp

Concepte

Fira de la Mel
Edició de 2 CD’s de cançons

Ajut atorgat
Import €
Impressió de
200 díptics i
20 invitacions
500,00 €
1.000,00 €

1a Mostra de cinema rural Mostremp

SEGON.- Comunicar aquest acord a les entitats i/o associacions
corresponents, informant-los que cada entitat haurà d’aportar la
documentació següent:
1. Declaració jurada del finançament de l’actuació (incloure document
model).
2. Justificant de la inclusió de l’anagrama del Consell als documents de
difusió de l’acte.
Sisè.- Informes. Exp. 227/2012
Primer
El Sr. Ubach informa del tema de l’Acadèmia General Bàsica de
Suboficials. S’han entregat les 5.000 signatures a favor de la continuïtat de
l’AGBS a la Subdelegació del Govern a Lleida. Les darreres notícies són
negatives. Cada dimecres s’organitza una trobada a les 20.00 hores a la

plaça de l’ajuntament de Tremp de recolzament de la continüitat de
l’AGBS.
Segon
El Sr. Ardanuy informa de les Jornades de senderisme, organitzades per
l’IDAPA sobre la gestió de camins, mobilitat i turisme al Pallars Jussà.
Tercer
El Sr. Ubach informa de la visita del Conseller de Benestar Social i Família
a la comarca, el dia 17 de maig d’enguany. Seguidament detalla tots els
actes organitzats: Signatura del contracte-programa. Visita a l’ajuntament,
al Casal de gent gran i a la Residència de Tremp, a l’ajuntament de la Pobla
de Segur, a les dues residències d’aquesta població i al Casal de gent gran.
Dinar al CITA i reunió amb els alcaldes.
Quart
El Sr. Comenge informa sobre la constitució d’una cooperativa al col·legi
Els Raiers de la Pobla de Segur per desenvolupar un projecte educatiu de
cada curs, s’elaboren productes per la venda al mercat i així els alumnes
poden conèixer tota la tramitació que reuqereix el producte des de la seva
elaboració fins la distribució al consumidor.
Setè.- Precs i preguntes. Exp. 228/2012
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
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,

