
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
DEL DIA 3 DE JUNY DE 2013 
 
NÚM.: 5/2013 
DATA:  3 de juny de 2013 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.20 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 1r 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
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: 



 
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 
extraordinària de 6 de maig de 2013. Exp. 210/2013. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió extraordinària del dia 6 de maig 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 7 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 extraordinària del dia 6 de maig 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 Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la 
delegació de competències en matèria d’ensenyament. Exp. 249/2013 
 
De conformitat amb l’article 92 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals i per unanimitat dels 7 membres presents, dels 
7 que componen la Junta de Govern, s’acorda deixar sobre la taula aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 



Tercer.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per al 
finançament de curs escolar 2012-2013. Exp. 248/2013 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà pel finançament de les competències 
delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, la gestió del 
servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, 
pel curs 2012-2013, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per 
reproduït. 
 
Vist l’escrit de data 30 de gener de 2012, tramès pel Consell Comarcal a la 
directora general d’atenció a la família i comunitat educativa, que consta a 
l’expedient. 
 
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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar els compromisos acordats en el text del conveni de 
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà pel finançament de les competències delegades relatives a la 
gestió del servei escolar de transport, la gestió del servei escolar de 
menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, pel curs 2012-
2013, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, excepte 
el compromís de la clàusula 4a d’acord amb els arguments expressats 
verbalment en diferents ocasions i en l’escrit de data 30 de gener de 2012, 
tramès pel Consell Comarcal a la directora general d’atenció a la família i 
comunitat educativa, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
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. 
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.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament 
de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per 
la ubicació de l’oficina de Benestar Social i Família. Exp. 252/2013 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família  i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la ubicació dels 
serveis d’oficina de Benestar Social i Família a l’edifici del Museu 
Comarcal de Tremp, 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. 
 
Vist l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família  i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per la ubicació dels serveis d’oficina de Benestar Social i Família a 



l’edifici del Museu Comarcal de Tremp, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la direcció general d’Acció Cívica i 
Comunitària del Departament de Benestar Social i Família. 
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, de 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
SISÈ.- Publicar aquest acord al BOP, de conformitat amb l’article 75 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, per un termini de 20 
dies. 
SETÈ.- Presentar aquest acord al Ple del Consell per a la seva 
convalidació. 
 
Cinquè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els Consells 
Comarcals de Cerdanya, Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, 
el Pallars Sobirà, el Conselh Generau d’Aran i l’Institut per al 
desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i Aran. Exp. 453/2012. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre els Consells Comarcals de 
Cerdanya, Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, 
el Conselh Generau d’Aran i l’Institut per al desenvolupament i la 
promoció de l’Alt Pirineu i Aran, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduït, per a la gestió del projecte “Natura i producte 
local: un desenvolupament en xarxa a l’Alt Pirineu i Aran”. 
 
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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre els Consells 
Comarcals de Cerdanya, Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà, el Conselh Generau d’Aran i l’Institut per al 
desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i Aran, que consta a 
l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, per a la gestió del projecte 
“Natura i producte local: un desenvolupament en xarxa a l’Alt Pirineu i 
Aran”. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya. 
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. 
 
Sisè.- Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a 
l’atorgament d’ajuts de menjador per raons socials o geogràfiques al 



centre docent, destinades a alumnes escolaritzats i convocatòria per al 
curs 2013-2014. 
 
Atès que el Consell Comarcal té aprovades unes bases reguladores de 
l’atorgament de les beques de menjador escolar aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal en data 6 d’octubre de 2003 i modificades en acords 
posteriors. 
 
Vistes les Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel 
Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2010. 
  
Atès la necessitat d’aprovar unes noves bases específiques reguladores de 
la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador per raons social o 
geogràfiques al centre docent, destinades a alumnes escolaritzats. 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció, que consten a l’expedient. 
 
Vistos els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, l’article 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 
124.3 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 (2.3 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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
Primer.- Derogar les bases específiques reguladores de l’atorgament de les 
beques de menjador escolar aprovades pel Ple del Consell Comarcal en 
data 6 d’octubre de 2003 i modificades en acords posteriors. 
Segon.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador per raons social o 



geogràfiques al centre docent, destinades a alumnes escolaritzats, que 
consten a l’expedient. 
Tercer.- Exposar aquestes bases a informació pública per un termini de 20 
dies en el BOPL, DOGC i tauler d’anuncis aquest acord, per tal que es 
puguin presentar al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta cap, les 
bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat de prendre un 
nou acord. 
Quart.- Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió, 
en règim de concurrència competitiva de les subvencions, a què fa 
referència l’acord primer. La present convocatòria queda condicionada a 
l’aprovació definitiva de les bases específiques aprovades en l’acord 
primer. 
Cinquè.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Setè.- 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 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 amb el 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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per necessitats 
socioeconòmiques dels alumnes següents amb el percentatge de subvenció 
del cost del menjador escolar que s’indica:  

Num.  
Sol.licitud 

Inicials Nom i 
Cognoms 
Sol·licitant 

DNI  
Sol·licitant 

Inicials nom 
i cognoms 
Beneficiari 

escola % Sub Data  
efectivitat 

74/2012-13/2 MAMS 46.585.520D JCM Valldeflors 75 3 juny 

74/2012-13/2 MAMS 46.585.520D JCM INS Tremp 75 3 juny 

SEGON.- 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. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
QUART.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Vuiè.- 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 de 
subvenció segons s’indica a continuació:   



 
 
SAD DEPENDÈNCIA 

Núm 
Expedient 
EBASP 

Inicials Nom i 
Cognoms 
Sol·licitant 

DNI Data inici 
 servei 

Proposta 
Servei 

% 
Subvenció 

45458/08 ALLM 40767613K 1-6-2013 25 h/mes 65,037 

 
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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
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 DEPENDÈNCIA 

Núm 
Expedient 
EBASP 

Inicials Nom i 
Cognoms 
Sol·licitant 

DNI Data inici 
 servei 

Proposta 
Servei 

% 
Subvenció 

45458/08 ALLM 40767613K 1-6-2013 25 h/mes 65,037 

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. 
 
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. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1361 12-03-2013 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 28.966,18 
1362 12-03-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 9.307,29 



1363 12-03-2013 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 4.570,55 
1364 27-03-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 2.093,67 
1365 11-04-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça 5.984,73 
1366 11-04-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 10.971,28 
1367 11-04-2013 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 31.682,01 
1368 11-04-2013 Ferralla Ballestas Calmet, SL 224,00 
1369 11-04-2013 Vidre Ecovidrio 1.286,78 
1370 29-04-2013 Plus transport Ecoembalajes España, SA 582,48 
1371 29-04-2013 Plus transport Ecoembalajes España, SA 517,87 
1372 29-04-2013 Plus transport Ecoembalajes España, SA 1.568,82 
1373 30-04-2013 Plus recollida selectiva Ecoembalajes España, SA 4.465,15 
1374 30-04-2013 Plus recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.112,17 
1375 30-04-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ERP España 134,97 
1376 30-04-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecotic 314,53 
1377 30-04-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecolec 458,96 
1378 30-04-2013 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.208,56 
1379 29-04-2013 Vidre Ecovidrio 568,70 
1380 30-04-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.478,81 

 
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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1361 12-03-2013 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 28.966,18 
1362 12-03-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 9.307,29 
1363 12-03-2013 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 4.570,55 
1364 27-03-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 2.093,67 
1365 11-04-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça 5.984,73 
1366 11-04-2013 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 10.971,28 
1367 11-04-2013 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 31.682,01 
1368 11-04-2013 Ferralla Ballestas Calmet, SL 224,00 
1369 11-04-2013 Vidre Ecovidrio 1.286,78 
1370 29-04-2013 Plus transport Ecoembalajes España, SA 582,48 



1371 29-04-2013 Plus transport Ecoembalajes España, SA 517,87 
1372 29-04-2013 Plus transport Ecoembalajes España, SA 1.568,82 
1373 30-04-2013 Plus recollida selectiva Ecoembalajes España, SA 4.465,15 
1374 30-04-2013 Plus recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.112,17 
1375 30-04-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A ERP España 134,97 
1376 30-04-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecotic 314,53 
1377 30-04-2013 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecolec 458,96 
1378 30-04-2013 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.208,56 
1379 29-04-2013 Vidre Ecovidrio 568,70 
1380 30-04-2013 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.478,81 

 
Desè.-  Informes, precs i preguntes. Exp. 260/2013  
 
A) El Sr. Ardanuy informa sobre els següents assumptes: 
 
Incidències en el cobrament de la taxa del servei de recollida i tractament 
de residus. 
 
Fa referència a l’informe tècnic del dia 31 de maig de 2013, sobre la baixa 
de la cobrança executiva i de l’embarg efectuat dels següents rebuts: 
 

 
SUBJECTE PASSIU 

 
EXERCICI DEL 

DEUTE  

 
POBLACIÓ 

 
CAUSA DE LA 
BAIXA 

ROCA PRIO M. ANGELS 2012 TREMP REBUT DUPLICAT 

VASILEV, MARIYAN YORDANOV 2012 TREMP NO CORRESPON 

COLL MIRALLES JOSE LUIS 2012 TREMP NO CORRESPON 

DURANY BURGOS JORGE 2012 ISONA REBUT DUPLICAT 

 

La Junta es dóna per assabentada d’aquest informe. 
 
B) El Sr. Ubach informa dels següents assumptes: 
 

1. Reunió amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila, 
el dia 22 de maig de 2013. 
Bàsicament se li va parlar dels següents temes: 

- Deute pendent de les actuacions del darrer Pla de camis. Fase 
XX (2010-2011). 

- Arranjament de la carretera de Comiols i situació actual 
d’actuacions. 

- Estat de la tramitació de la MAT. 



- Sol·licitud d’un nou Pla de camins (carreteres i accessos a 
nuclis habitats). 

El Conseller es va comprometre a finançar un nou Pla de camins (carreteres 
i accessos a nuclis) si hi havia augment del sostre del dèficit i 
conseqüenment, augment del pressupost del departament. 
 

2. Reunió amb el Director general de Carreteres, Sr. Francesc Flores, el 
divendres dia 31 de maig de 2013. 
Reivindiació d’un nou Pla d’accessos municipals a nuclis habitats. 
Anàlisis de les carreteres de la Generalitat a la comarca. 
 

3. Reunió amb els representants dels diferents centres d’ensenyament 
de la comarca. 
Se’ls ha informat de les indicacions de la Generalitat sobre el 
cobrament de les taxes de transport escolar no obligatori i 
postobligatori i menjador escolar no obligatori. 

 
4. 24a Trobada empresarial al Pirineu. 

El president assistirà a aquesta trobada el dia 6 de juny a la tarda, 
jornada d’inauguració i d’intervenció d’empresaris del Pallars. 

 
5. Convocatòria del proper Ple del Consell. 

El Ple es convocarà pel dia 17 de juny a les 20.00 hores. 
 
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, 

  
 
 


