
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 1 
D’OCTUBRE DE 2013 
 
NÚM.: 9/2013 
DATA:  1 d’octubre de 2013 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.30 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’acta de la Junta de govern de la sessió 
ordinària de 20 d’agost de 2013. Exp. 340/2013. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 20 d’agost de 2013, 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 4 de novembre de 2011 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 20 d’agost de 2013, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Reintegra. Exp. 349/2013. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’Associació Reintegra, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduït, per al desenvolupament del projecte d’inserció 
laboral INCORPORA 2013-14. 
 
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, del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Reintegra, que consta a 
l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, per al desenvolupament del 
projecte d’inserció laboral INCORPORA 2013-14. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’associació Reintegra. 
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 



Tercer.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. Exp. 350/2013. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà  en la prestació 
de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca, 
que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, per a la 
millora de la prestació dels servie públics mitjançant la utilització de les 
TIC, per l’anualitat de 2013. 
 
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, del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà  
en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals 
de la comarca, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, 
per a la millora de la prestació dels servie públics mitjançant la utilització 
de les TIC, per l’anualitat de 2013. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Tramitar la signatura del conveni per l’aplicatiu viafirma.  
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 
Quart.- Adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus 
de Catalunya i Ecoembalajes España, SA. Exp. 351/2013 
 
Vist el text del conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus 
de Catalunya i Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), signat en data 22 de 
juliol de 2013, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
Vist l’annex VIII, conveni d’adhesió del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà al conveni marc signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i 
Ecoembes, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, 
participant d’aquesta forma en el Sistema Integrat gestionat per Ecoembes, 
segons el disposat en l’article 9 del Reglament de desenvolupament de la 
Llei d’envasos. 
 
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 l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà al 
conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i 
Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), signat en data 22 de juliol de 2013. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni d’adhesió. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
QUART.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 



Cinquè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
69/2013 
 
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la 
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou 
a la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.  
 
Vist el Reglament del servei d’ajut a domicili aprovat pel Ple del Consell 
Comarcal en data 16 de març de 2009. 
 
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o 
revisió de subvenció segons s’indica a continuació:   
SAD SOCIAL: 

 
SAD DEPENDÈNCIA: 

 
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 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:  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia SAD 
Social    
                       % Subv 

2013/00358 MPC 408033--V 19/08/2013 ALTA 8h/mes                100% 
Neteja 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia sad 
depèndencia/   
                       % Subv 

2012/00054 PBG 370447--Y 01/08/2013 REVISIÓ 15h/mes             58,96% 
Assist. persona 



 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, 
els ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció 
que s’indica: 
SAD SOCIAL: 

 
SAD DEPENDÈNCIA: 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Sisè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2013-2014. Exp. 
261/2013 i 290/2013 
 
La Junta de Govern reunida el dia 3 de juny de 2013 va aprovar inicialment 
les bases específiques reguladores de la convocatòria per a l’atogament 
d’ajuts de menjador per raons socials o geogràfiques al centre docent, 
destinades a alumnes escolaritzats i la convocatòria dels ajuts esmentats. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 100 de 7 de juny de 2013 i 
en el DOGC núm. 6395, de 12 de juny de 2013 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al 
BOPL núm. 120 de 8 de juliol de 2013 i al DOGC núm. 6421 de 19 de 
juliol de 2013.  
 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia SAD 
Social    
                       % Subv 

2013/00358 MPC 408033--V 19/08/2013 ALTA 8h/mes                100% 
Neteja 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 
cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia sad 
depèndencia/   
                       % Subv 

2012/00054 PBG 370447--Y 01/08/2013 REVISIÓ 15h/mes             58,96% 
Assist. persona 



Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014, 
que consten a l’expedient. Vista la proposta d’atorgament d’ajuts de 
menjador escolar per al curs 2013-2014, la relació dels quals es descriu a 
continuació: 

Núm. 
d’expedient 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant 

DNI o  
NIE 

Municipi Centre Escolar  
% 

subvenció 

78/2013-2014/1 MM 
 

X449054-- 
Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

79/2013-2014/1 CLH 
X995924-- Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

80/2013-2014/2 NFPDS 
X708727-- 

Tremp M. Immaculada 0 

  NFPDS 
X708727-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

81/2013-2014/2 TWAW 
X718415-- 

Tremp 
ZER Espluga de 

Serra 75 

81/2013-2014/2 TWAW 
X718415-- 

Tremp 
ZER Espluga de 

Serra 75 

82/2013-2014/1 LAL 
4647564-- Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

83/2013-2014/2 ICLL 
7808774-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

83/2013-2014/2 ICLL 
7808774-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

84/2013-2014/1 TC 
X588645-- 

Tremp M. Immaculada 75 

85/2013-2014/2 MBJ 
X649848-- Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

  MBJ 
X649848-- Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

87/2013-2014/1 MMI 
7809249-- 

Tremp CEIP Valldeflors 50 

88/2013-2014/2 MYV 
X540801-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

  MYV 
X540801-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

89/2013-2014/1 ZMR 
X806981-- 

Tremp CEIP Valldeflors 75 

90/2013-2014/1 MDCMM 
X192913-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

90/2013-2014/1 MDCMM 
X192913-- 

Tremp INS Tremp 0 

91/2013-2014/1 EDSO 
X802006-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

25/2013-2014/1 MGLL 40.790.8--G Tremp M. Immaculada 0 

28/2013-2014/1 MET Y19688--M 
Tremp ZER Espluga de 

Serra 75 

75/2013-2014/1 MHLM 38.085.2--Q 
Tremp ZER Espluga de 

Serra 75 

76/2013-2014/1 IMDG 38.851.2--P 
Tremp ZER Espluga de 

Serra 75 

 



Vist l’informe referent a la necessitat d’incrementar en un 25% de 
subvenció, els ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014, següents: 
Núm. 
d’expedient 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant 

DNI o  
NIE 

Municipi 
Centre 
Escolar 

% 
subvenció 

89/2013-2014/1 
ZMR 

X806981-- 
Tremp 

CEIP 
Valldeflors 25 

79/2013-2014/1 
CLH 

X995924-- Pobla de 
Segur 

CEIP 
Raiers 25 

85/2013-2014/2 
MBJ 

X649848-- Pobla de 
Segur 

CEIP 
Raiers 25 

 
MBJ 

X649848-- Pobla de 
Segur 

CEIP 
Raiers 25 

 
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 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.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica:  
 

Núm. 
d’expedient 

Inicials Nom 
i cognoms 
Sol·licitant 

DNI o  
NIE 

Municipi Centre Escolar  
% 

subvenció 

78/2013-2014/1 MM 
 

X449054-- 
Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

79/2013-2014/1 CLH 
X995924-- Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

82/2013-2014/1 LAL 
4647564-- Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

85/2013-2014/2 MBJ 
X649848-- Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

  MBJ 
X649848-- Pobla de 

Segur CEIP Raiers 75 

87/2013-2014/1 MMI 
7809249-- 

Tremp CEIP Valldeflors 50 

28/2013-2014/1 MET 
Y19688--M 

Tremp 
ZER Espluga de 

Serra 75 

75/2013-2014/1 MHLM 
38.085.2--Q 

Tremp 
ZER Espluga de 

Serra 75 



76/2013-2014/1 IMDG 
38.851.2--P 

Tremp 
ZER Espluga de 

Serra 75 

 
SEGON.- Concedir amb efectes retroactius de dia 12 de setembre de 2013, 
els ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014 següents, amb el 
percentatge de subvenció del cost del menjador escolar que s’indica: 
 

Núm. 
d’expedient 

Inicials Nom 
i cognoms 
Sol·licitant 

DNI o  
NIE 

Municipi Centre Escolar  
% 

subvenció 

84/2013-2014/1 TC 
X588645-- 

Tremp M. Immaculada 75 

81/2013-2014/2 TWAW 
X718415-- 

Tremp 
ZER Espluga de 

Serra 75 

81/2013-2014/2 TWAW 
X718415-- 

Tremp 
ZER Espluga de 

Serra 75 

 
TERCER.- Concedir amb efectes retroactius de dia 30 de setembre de 
2013, els ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014 següents, amb el 
percentatge de subvenció del cost del menjador escolar que s’indica: 
 

Núm. 
d’expedient 

Inicials Nom 
i cognoms 
Sol·licitant 

DNI o  
NIE 

Municipi Centre Escolar  
% 

subvenció 

89/2013-2014/1 ZMR 
X806981-- 

Tremp CEIP Valldeflors 75 

 
QUART.- Aprovar un ajut extraordinari de menjador escolar per al curs 
2013-2014, segons es descriu a continuació: 
 

Núm. 
d’expedient 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant 

DNI o 
NIE 

Municipi 
Centre 
Escolar 

% 
subvenció 

89/2013-2014/1 
ZMR 

X806981-- 
Tremp 

CEIP 
Valldeflors 25 

79/2013-2014/1 
CLH 

X995924-- Pobla de 
Segur 

CEIP 
Raiers 25 

85/2013-2014/2 
MBJ 

X649848-- Pobla de 
Segur 

CEIP 
Raiers 25 

 
MBJ 

X649848-- Pobla de 
Segur 

CEIP 
Raiers 25 

 
CINQUÈ.- Denegar les sol·licituds d’ajut de menjador escolar per al curs 
2013-2014 següents: 
 



Núm. 
d’expedient 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
Sol·licitant 

DNI o  
NIE 

Municipi Centre Escolar  
% 

subvenció 

80/2013-2014/2 NFPDS 
X708727-- 

Tremp M. Immaculada 0 

  NFPDS 
X708727-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

83/2013-2014/2 ICLL 
7808774-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

83/2013-2014/2 ICLL 
7808774-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

88/2013-2014/2 MYV 
X540801-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

  MYV 
X540801-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

90/2013-2014/1 MDCMM 
X192913-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

90/2013-2014/1 MDCMM 
X192913-- 

Tremp INS Tremp 0 

91/2013-2014/1 EDSO 
X802006-- 

Tremp CEIP Valldeflors 0 

25/2013-2014/1 MGLL 40.790.8--G Tremp M. Immaculada 0 

 
SISÈ.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de l’addenda 
d’actualització econòmica per al curs 2013-2014 amb el Departament 
d’Ensenyament. 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
VUITÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Setè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa de 
RSU. Exp. 275/213. 
 
Primer.  
 
Vista la documentació presentada per la Sra. Silvia Garcia Gispert 
sol·licitant la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la 
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2013 de 
l’immoble situat al Camí d’Envall, 3 1r 1a de la Pobleta de Bellvehi al 
municipi de la Torre de Capdella. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ingrès indegut del rebut de l’anualitat 2013 per 
import de 77,37 €, atenent que hi ha duplicitat del rebut i es va pagar dues 
vegades. 



  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que regula el cobrament de la taxa de referència. 

Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 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 de 4 de 
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2013 per import de 77,37 € de l’immoble situat al Camí 
d’Envall, 3 1r 1a de la Pobleta de Bellvehi al municipi de la Torre de 
Capdella, a nom de Silvia Garcia Gispert.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 
Segon 
 
Vista la documentació presentada pel Sr. Josep Riba Quevedo sol·licitant la 
devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la recollida i 
tractament de residus sòlids urbans (RSU), dels anys 2010, 2011 i 2012 de 
l’immoble situat al Carre del Mig, 33 B de Tremp. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ingrès indegut del rebut de les anualitats 2010, 
2011 i 2012 per import total de 229,77 €, atenent que l’habitatge de 
referència no reuneix condicions d’habitabilitat, segons certificació de 
l’ajuntament de Tremp. 
  



Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que regula el cobrament de la taxa de referència. 
 
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 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 de 4 de 
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de 
RSU de les anualitats 2010, 2011 i 2012 per import total de 229,77 € de 
l’immoble situat al Carrer del Mig, 33 B de Tremp a nom de Josep Riba 
Quevedo.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 
Tercer 
 
Vista la compareixença signada pel Sr. Antonio Costa Maestro sol·licitant 
la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la recollida i 
tractament de residus sòlids urbans (RSU), dels anys 2010, 2011, 2012 i 
2013 de l’immoble situat a l’Avinguda Verdaguer, 16 de la Pobla de Segur. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ingrès indegut del rebut de les anualitats 2010, 
2011, 2012 i 2013 per import total de 307,14 €, atenent que pagava el rebut 
de dos habitatges, quan en realitat només n’hi ha un. 
  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que regula el cobrament de la taxa de referència. 



 
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 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 de 4 de 
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de 
RSU de les anualitats 2010, 2011, 2012 i 2013 per import total de 307,14 € 
de l’immoble situat a l’avinguda Verdaguer, 16 de la Pobla de Segur.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 
Quart 
 
Vista la compareixença presentada pel Sr. Jose Fortuny Sanuy,  sol·licitant 
la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la recollida i 
tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’anualitat 2013 de 
l’immoble situat al Carrer Pare Manyanet, 4 2n 2a de Tremp. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ingrès indegut del rebut de l’ anualitat 2013 per 
import de 77,37 €, atenent que l’habitatge de referència és propietat del 
Bisbat d’Urgell. 
  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que regula el cobrament de la taxa de referència. 
 
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 



Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 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 de 4 de 
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat  2013 per import de 77,37 € de l’immoble situat al 
Carrer Pare Manyanet, 4 2n 2a de Tremp a nom de Josep Fortuny Sanuy.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 
Setè.- Informes. Exp. 353/2013 
 
El Sr. Ubach informa dels següents assumptes: 
 
Primer 
El dia 2 d’octubre assistirà a la celebració de l’acte de presentació del 
projecte “Perseguits i Salvats” a l’Oficina de turisme del Pallars Sobirà, 
que contarà amb la presència de l’Excm. Sr. Alon Bar, ambaixador d’Israel 
a Espanya. Finalitzada la presentació, es farà el descobriment d’una Fita 
commemorativa d’una de les rutes a Tavascan, un dinar a Espot i a 
continuació una visita al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. 
 
Segon 
Els serveis tècnics del Consell estan redactant el projecte “Treball a les 7 
comarques”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb 
l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació 
d’ocupaciò al Pallars Jussà. En principi el Consell Comarcal vol presentar 
un projecte conjunt amb l’ajuntament de Tremp i que inclogui la resta 
d’ajuntaments de la comarca i a aquest efecte s’han fet diverses reunions. 



Vuitè.- Precs i Preguntes. Exp.354/2013 
 
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,    Vist i plau                          
       El President, 
 


