ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 22
DE GENER DE 2013
NÚM.: 1/2013
DATA: 22 de gener de 2013
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.45 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 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
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO

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 4 de desembre de 2012. Exp. 494/2012
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 4 de desembre de 2012, 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 5 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 desembre de 2012, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp.
32/2013
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 120/2012 al 147/2012 i 4/2013 que consten a l’expedient 32/2013 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 4 de novembre de 2011 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. Joan Ubach Isanta, número: 126/2012 aprovant el Pla
d’execució anual “Treball a les 7 comarques” i sol·licitud de subvenció al
Servei d’Ocupació de Catalunya. 131/2012 aprovant la convocatòria del
procediment obert per la subscripció pública d’accions classe B de la
societat mercantil “Societat de foment del Pallars Jussà, SA”. 126/2012
aprovant el conveni marc entre la UB i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà. 137/2012 aprovant el conveni específic d’actuacions per al curs
2012/2013 entre la UB i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 138/2012
aprovant el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de
polítiques de Joventut per l’any 2013. 140/2012 aprovant el conveni de
col·laboració entre la Fundació Centre Europeu d’Empreses i Innovació de
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 4/2013 aprovant el projecte
modificat de l’actuació “Creació d’itineraris en el curs de la Noguera
Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets”
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Joan
Ubach Isanta, número: 120/2012 aprovant el compromís socioeducatiu del
menor Hammoumi. 121/2012 autoritzant les pràctiques de treball social de
la UdL a l’alumna Sra. Montané i les pràctiques d’educació social de la
UdL a l’alumna Sra. Boixadera. 122/2012 aprovant la memòria valorada
“Instal·lació d’una planta de transferència d’envasos a la deixalleria
comarcal de Tremp” i sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de
Catalunya. 123/2012 aprovant el Pla de treball executat durant l’anualitat
2012, període 1-01-2012 a 30-09-2012, en el marc del progerama de
foment i assessorament a la creació d’empreses i sol·licitud de subvenció al
Departament d’Empresa i Ocupació. 124/2012 aprovant la contractació
urgent de la Sra. Cortés com a diplomada en educació social. 125/2012
aprovant el servei de teleassistència a la sra. Betriu. 127/2012 adjudicant al

Sr. Llesuy el contracte d’arrendament del bé patrimonial finca 1 de
l’epígraf 313 de l’inventari de bens comarcal. 128/2012 aprovant el servei
de teleassistència a la Sra. Boluña. 129/2012 atorgant una subvenció a
l’associació APROP. 130/2012 aprovant la memòria valorada del “Pla
d’actuacions de promoció turística Pallars Jussà. 2012” i sol·licitud de
subvenció a la Diputacio de Lleida. 132/2012 atorgant una subvenció al
Patronat Municipal d’Esports. 133/2012 aprovant la contractació del Sr.
Bernadó com a tècnic informàtic. 134/2012 nomenant el jurat del “Premi
Jove Emprenedor-2012”. 135/2012 aprovant els plecs de clàusules
administratives i tècniques reguladors de la contractació de l’estudi
“Dinamització turística del Pallars Jussà, des del Centre de visitants”.
139/2012 aprovant el servei de teleassistència de la Sra. Domingo.
141/2012 aprovant el Pla de seguretat i salut, la certificació 1a i última i la
factura de l’obra “Rehabilitació de la coberta i reparació de façanes de
l’Església de Paüls”. 142/2012 concedint la jubilació parcial al Sr. Solé i
contractant el Sr. Alemany com a xòfer. 143/2012 aprovant el servei de
teleassistència a la Sra. Alins. 144/2012 aprovant la contractació de la Sra.
Cortés com a diplomada en educació social. 145/2012 aprovant la
concessió d’un ajut en el marc del Reglament per desenvolupar un Pla
d’Ocupació i el seu pagament. 146/2012 aprovant la contractació del Sr.
Iglesias com a tècnic de turisme. 147/2012 aprovant la contractació del Sr.
Bardella com a coordinador per gestionar i dirigir el projecte impuls
econòmic a la comarca del Pallars Jussà.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
31/2013
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
84/2012 al 101/2012 que consten a l’expedient 31/2013 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 4 de novembre de 2011 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 Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 84/2012 aprovant les
factures de la relació núm. 8 i el seu pagament. 94/2012 aprovant la factura
núm. 783 de l’empresa Clara Farrerro Solsona i la cessió de crèdit a favor
de Banco de Sabadell, SA.
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M.
Ardanuy Tarrat, número: 85/2012 atorgant un ajut d’urgència social als srs.
Robles. 86/2012 aprovant la factura núm. 3 de Taxis Manel Moreno i el seu
pagament. 87/2012 aprovant el pagament del complement d’activitat del
mes de novembre de 2012. 88/2012 aprovant una factura de SEUR i el seu
pagament. 89/2012 aprovant el pagament de la taxa de constitució i de
l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil de l’associació APROP.
90/2012 aprovant un premi de participació al 22è Concurs Literari
Intercomarcal Anton Navarro als centres educatius del Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i Alta Ribagorça. 91/2012 aprovant vàries factures i el seu
pagament. 92/2012 atorgant un ajut d’urgència social al sr. Mocha. 93/2012
atorgant varis ajuts d’urgència social. 95/2012 aprovant el 3r pagament de
la fra. núm. 314 de l’empresa ARFAVIMA, SL. 96/2012 aprovant vàries
factures i el seu pagament. 97/2012 atorgant varis ajuts d’urgència social i
cancel·lant la bestreta de la Sra. Vidal. 98/2012 aprovant el pagament del
complement d’activitat del mes de desembre 2012. 99/2012 aprovant el
pagament a la Societat de foment del Pallars Jussà per la subscripció de les
accions classe A. 100/2012 atorgant varis ajuts d’urgència social i
cancel·lant la bestreta de la Sra. Vidal. 101/2012 aprovant la relació de
despeses per l’adquisició de mostres a diversos comerços i cancel·lant la
bestreta de la Sra. Caballero.
Quart.- Adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de

gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Exp.
29/2013.
Vist el text, del conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus
de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG)
de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), que consta a
l’expedient i es dona íntegrament per reproduït.
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 5
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
les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), que consta a l’expedient i es dona
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el President per a la signatura de l’adhesió.
TERCER.- Trametre aquest acord 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 de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques. Exp. 274/2012.
Atès que el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el
Departament d’Ensenyament, atorga competències al Consell Comarcal per
a la concessió d’ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques. Atès que properament se signarà l’addenda
d’actualització econòmica per al curs escolar 2012-2013. Atès que en el
pressupost del Consell Comarcal per a l’exercici 2012, prorrogat per al
2013, existeix consignació pressupostària per atendre les sol·licituds d’ajut
de beques de menjador escolar per al curs 2012-2013.
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 inicialment
en la sessió del Ple extraordinari del dia 6 d’octubre de 2003 i modificades
en acords posteriors i d’aplicació pel curs 2012-2013.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal
del Pallars Jussà i la proposta d’atorgament i de modificació del
percentatge a subvencionar dels ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques tal com consta a l’expedient 274/2012.

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 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius del dia 26 de novembre de
2012 i 8 de gener de 2013, els 3 ajuts de menjador escolar de l’INS Tremp,
per necessitats socioeconòmiques amb el percentatge de subvenció del cost
del menjador escolar segons consta a l’expedient 274/2012.
SEGON.- Aprovar la modificació de l’import a subvencionar, passant del
50% al 75%, dels 6 ajuts de menjador escolar (5 del CEIP Valldeflors i 1
de l’INS Pobla), per necessitats socioeconòmiques, segons consta a
l’expedient 274/2012, amb efectes retroactius del dia 3 de desembre de
2012 i 8 de gener de 2013.
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de
l’addenda d’actualització econòmica per al curs 2012-2013 amb el
Departament d’Ensenyament.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Sisè.- Adjudicació del Pla de difusió del Pallars Jussà. Exp. 147/2012
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 20 de novembre de 2012,
d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i Plec de
condicions tècniques reguladors de la contractació del servei “Pla de
difusió del Pallars Jussà”, per import de 49.052,88 € més l’ IVA al 21%,
per procediment negociat sense publicitat.
Atès que s’ha sol·licitat oferta econòmica a les empreses següents: IN
SITU, Despatx Capellà Ballbé, SL i OMAONK.

Atès que han presentat oferta econòmica les empreses IN SITU, SCP i
Despatx Capellà Ballbé, SL.
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa IN SITU, SCP per import de 49.052,88
€ més l’IVA vigent al 21% per import de 10.301,11 €.
Vist l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Els articles 10 i 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic. De conformitat amb les competències que li atorgen 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 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, per unanimitat dels
5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació per procediment negociat sense
publicitat del contracte de serveis de la redacció del “Pla de difusió del
Pallars Jussà”, a l’empresa IN SITU, SCP per import de 49.052,88 € més
l’IVA vigent al 21% per import de 10.301,11 €.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació
al perfil del contractant.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Setè.- Sol·licitud de subvenció a la Direcció general del Medi Natural i
Biodiversitat per l’actuació “Adequació de la xarxa de senders
senyalitzats, inclosos en els espais naturals del Pallars Jussà”. Exp.
497/2012.
Vista l’ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts per al finançament d’actuacions en els espais
naturals protegits de Catalunya i es convoquen els corresponents a l’any
2013 (Publicada en el DOGC núm. 6265 de 30 de novembre de 2012).

Vista la memòria titulada “Adequació de la xarxa de senders senyalitzats en
els espais naturals del Pallars Jussà”, redactada pel Sr. Benjamí Puigarnau
Peró, sobrestant, dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que ascendeix a
un import total de 36.447,31 € (IVA inclòs).
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 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 5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la memòria titulada “Adequació de la xarxa de senders
senyalitzats en els espais naturals del Pallars Jussà”, redactada pel Sr.
Benjamí Puigarnau Peró, sobrestant, dels serveis tècnics del Consell
Comarcal, que ascendeix a un import total de 36.447,31 € (IVA inclòs).
SEGON.- Sol·licitar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat
una subvenció per import de 30.000,00 € per dur a terme les actuacions
descrites en la memòria de referència.
TERCER.- Exposar la memòria 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.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Aprovació del procediment de contractació de l’actuació
“Instal·lació d’una planta de transferència d’envasos a la deixalleria
comarcal de Tremp”. Exp. 28/2013.
Vist el decret de presidència 122/2012, de 13 de novembre d’aprovació de
la memòria valorada “Instal·lació d’una planta de transferència d’envasos a
la deixalleria comarcal de Tremp”, redactada pel Sr. Benjamí Puigarnau,
sobrestat, dels serveis tècnics del Consell Comarcal, amb un pressupost de
62.278,70 € IVA inclòs.

Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del subministre
“Instal·lació d’una planta de transferència d’envasos a la deixalleria
comarcal de Tremp”, per procediment negociat sense publicitat amb un
pressupost de licitació de 51.470,00 € més l’IVA vigent al 21% per import
de 10.808,70 €.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient.
Vistos els articles 9 i 150 i següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, els
articles 273 al 280 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de
la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.1 d) 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 nvoembre de 2011 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.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques redactats per la contractació del subministre
“Instal·lació d’una planta de transferència d’envasos a la deixalleria
comarcal de Tremp”, per procediment negociat sense publicitat amb un
pressupost de licitació de 51.470,00 € més l’IVA vigent al 21% per import
de 10.808,70 €. Condicionat a l’aprovació definitiva de la memòria.
SEGON.- Sol·licitar a un mínim de tres empreses del sector oferta
econòmica per als subministres de l’actuació “Instal·lació d’una planta de
transferència d’envasos a la deixalleria comarcal de Tremp”.
TERCER.- Condicionar la contractació a l’aprovació definitiva del
pressupost de l’exercici 2013.
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
Novè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.

Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
reciclables sense valor econòmic: Paper, cartro, envasos, ferralla, bateries,
plom, vidre, pneumàtics.
Vistos els Decrets de Presidència 122/00, 123/00 i 126/00.
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316

Data
03-10-2012
04-10-2012
08-10-2012
08-10-2012
08-10-2012
09-10-2012
17-10-2012
17-10-2012
17-10-2012
17-10-2012
19-10-2012
19-10-2012
04-10-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
12-11-2012
13-11-2012
03-12-2012
03-12-2012
11-12-2012
11-12-2012
11-12-2012

Concepte
Ferralla
Recollida vidre
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Paper i cartró
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat A
Recollida vidre
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Recollida vidre
Ferralla
Paper i cartró
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit

Deutor
Ballestas Calmet, SL
Ecovidrio
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
Ecolec
Ecotic
Ecovidrio
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
Ballestas Calmet, SL
Ecovidrio
Ballestas Calmet, SL
J. Vilella Felip, SL
C. C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà

Import €
204,00
3.477,18
10.022,51
21.079,10
5.553,91
4.096,43
868,73
1.560,60
6.032,41
2.916,69
560,34
547,77
2.164,75
10.110,09
21.722,02
5.490,06
134,00
2.699,83
250,00
2.089,19
4.222,20
19.518,89
10.460,46

De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència
66/2003, l’article 16 (2.2 a) 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 Gerent, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316

Data
03-10-2012
04-10-2012
08-10-2012
08-10-2012
08-10-2012
09-10-2012
17-10-2012
17-10-2012
17-10-2012
17-10-2012
19-10-2012
19-10-2012
04-10-2012
08-11-2012
08-11-2012
08-11-2012
12-11-2012
13-11-2012
03-12-2012
03-12-2012
11-12-2012
11-12-2012
11-12-2012

Concepte
Ferralla
Recollida vidre
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Paper i cartró
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat A
Recollida vidre
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Recollida vidre
Ferralla
Paper i cartró
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit

Deutor
Ballestas Calmet, SL
Ecovidrio
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
Ecolec
Ecotic
Ecovidrio
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
Ballestas Calmet, SL
Ecovidrio
Ballestas Calmet, SL
J. Vilella Felip, SL
C. C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà

Import €
204,00
3.477,18
10.022,51
21.079,10
5.553,91
4.096,43
868,73
1.560,60
6.032,41
2.916,69
560,34
547,77
2.164,75
10.110,09
21.722,02
5.490,06
134,00
2.699,83
250,00
2.089,19
4.222,20
19.518,89
10.460,46

Desè.- Devolució de fiances.
Atès que l’empresa Gruyere BCN Comunicació Corporativa, 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 descriuen a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: “Redacció del projecte complementari del Museu de Ciència i Societat
de Tremp”
Import: 1.151,64 €

Atès que l’empresa Enric Mitjana Dalmau 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 descriuen
a continuació i per l’import que s’indica:

Títol de l’obra: “Construcció d’una deixalleria tipus bàsic a Isona i Conca Dellà”
Import: 4.175,00 €

Atès que l’empresa SANIMOBEL, SA 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 descriuen a continuació
i per l’import que s’indica:
Títol del subministre: “Subministrament i muntatge de 15 contenidors soterrats al
Pallars Jussà”
Import: 2.625,00 €

Vistos els informes tècnics, que consten a l’expedient, on es fa constar que
es poden retornar les fiances.
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 darrera modificació pel 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 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa
Gruyere BCN Comunicació Corporativa, SL per respondre del compliment
de la contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: “Redacció del projecte complementari del Museu de Ciència i Societat
de Tremp”
Import: 1.151,64 €
SEGON.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Enric

Mitjana Dalmau per respondre del compliment de la contractació que es
descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Construcció d’una deixalleria tipus bàsic a Isona i Conca Dellà”
Import: 4.175,00 €
TERCER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa

SANIMOBEL, SA per respondre del compliment de la contractació que es
descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del subministre: “Subministrament i muntatge de 15 contenidors soterrats al
Pallars Jussà”
Import: 2.625,00 €

QUART.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Onzè.- Informes. Exp. 33/2013
El Sr. Ubach informa que avui ha signat un conveni amb l’Associació
ASPID. S’ha cedit de forma gratuïta un espai a l’antiga seu del Consell.
S’ha parlat de diferents aspectes on col·laborarà l’associació amb el
Consell.
Dotzè.- Precs i preguntes. Exp. 34/2013
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,

