
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 2 D’ABRIL DE 2014 
 
NÚM.: 3/2014 
DATA:  2 d’abril de 2014 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.00 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 
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. JOAN COMENGE RIBA 
 
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 març de 2014. Exp. 85/2014. 
 



Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 4 de març de 2014, 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 març de 2014, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 127/2014. 
 
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 8/2014 al 27/2014, que consten a l’expedient 127/2014 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: 8/2014 aprovant les fitxes 
retributives del personal del Consell Comarcal per l’anualitat 2014. 
19/2014 aprovant el conveni de col�laboració entre el departament 
d’Ensenyament, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de 
Tremp i l’Institut Geològic de Catalunya. 
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: 9/2014 donant de baixa el compromís 



socioeducatiu del menor Sierra Aguilar. 10/2014 aprovant la pròrroga de 
la situació d’excedència voluntària de la sra. O. Roqué. 11/2014 donant de 
baixa el compromís socioeducatiu del menor Frauca Lamorena. 12/2014 
aprovant la sol�licitud del servei de teleassistència al sr. J. Cots. 13/2014 
aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-2011/728 i el seu pagament. 
14/2014 aprovant les certificacions de l’obra PG-ET-2012/761 i el seu 
pagament. 15/2014 aprovant la contractació urgent de la sra. M. Damont. 
16/2014 autoritzant la realització de les pràctiques acadèmiques a la sra. 
L. Boixadera. 17/2014 aprovant la sol�licitud del servei de teleassistència 
del sr. S. Boixadós. 18/2014 atorgant el premi del concurs “Premi Jove 
Emprenedor/a-2013”. 20/2014 aprovant les memòries incloses en el Pla 
“Dinamització turística de l’eix Collegats-Terradets a la comarca del Pallars 
Jussà” i sol�licitud de subvenció al departament d’Empresa i Ocupació. 
21/2014 aprovant la sol�licitud del servei de teleassistència del sr. F. 
Pasarisa. 22/2014 aprovant la certificació 6a de l’obra “Projecte 
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp”. 23/2014 
ratificant el nomenament dels membres del Grup de treball del Pallars Jussà 
de política forestal. 24/2014 aprovant la contractació urgent de la sra. M. 
Mauri com a treballadora familiar. 25/2014 aprovant la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2013. 26/2014 aprovant la contractació urgent de 
la sra. M. Seix com a tècnic. 27/2014 aprovant el compromís socioeducatiu 
de la menor Golles Heredia.  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
126/2014. 
 
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 
73/2013 i del 6/2014 al 16/2014 que consten a l’expedient 126/2014 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: 10/2014 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 1/2014 i el seu pagament 15/2013 



atorgant una subvenció als usuaris del servei de transport adaptat per 
l’anualitat 2012 i el pagament.  
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: 73/2013 aprovant la fra. núm. 1/146 de GS 
Gastronomia, SCP i el pagament. 6/2014 autoritzant al sr. R. Iglesias a 
assistir al 1r Fòrum de Turisme de reunions de Catalunya. 7/2014 atorgant 
una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal. 8/2014 aprovant el pagament a 
l’ACA. 9/2012 aprovant l fra 250320000086936 d’Applus ITV, SL i el 
pagament. 11/2014 atorgant un ajut d’urgència social al sr. J. Vicent. 
12/2014 aprovant el pagament de les despeses del personal tècnic del 
projecte “Treball a les 7 comarques” als ajuntaments d’Isona i Conca Dellà i 
La Pobla de Segur. 13/2014 aprovant vàries factures i el pagament. 
14/2014 aprovant el pagament als ususaris del programa “Xecs-servei” del 
període anualitat 2013. 16/2014 aprovant el pagament als usuaris del 
programa “xecs-servei” del període novembre-desembre 2012. 
 
Quart.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa de 
RSU. Exp. 278/2014. 
 
Vista la compareixença i documentació presentada per la sra. Montse 
Bordes Soldevila, en representació del sr. Josep Bordes Navarri, 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 al Garatge del Pere, 1 i Garatge del Pere, 2 al C. 
únic s/n d’Espui 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 dels ingressos indeguts dels rebuts de les anualitats 
2010, 2011, 2012 i 2013 per import de 614,28 €, atenent que el Sr. Bordes 
va deixar d’èsser propietari dels immobles de referència l’any 1999. 
  
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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la 
taxa de RSU de les anualitats 2010, 2011, 2012 i 2013, per import de 
614,28 € al Sr. Josep Bordes Navarri, dels immobles situats al Garatge del 
Pere, 1 i Garatge del Pere, 2 al C. únic s/n d’Espui al municipi de La Torre 
de Capdella. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 
Cinquè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
38/2014. 
 
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’atenció domiciliària del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de 
2013. 
 
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 DEPENDÈNCIA  
 

Núm. Exp. 

Inicials 
Nom i 

Cognons  DNI 
Data inici 

servei 
Alta/ 

Revisió 
Tipologia SAD 
Dependència    /    % subv 

2013/00274 CLlR 4069662-- 01/03/2014 REVISIÓ 
15h/m                   58,81%      
assist. persona 

2013/00229 MLP 4074041-- 01/03/2014 REVISIÓ 
15h/m                   80,94%   
 assist. persona 

2013/00044 AML 2706661-- 10/03/2014 ALTA 
25h/m                    100%  
 assist. persona 

2013/00285 MMB 4076168-- 01/03/2014 REVISIÓ 
15h/m                 79.0370%   
 assist. persona 

2013/00549 OMA 7809012-- 01/03/2014 REVISIÓ 
30h/m                  75,037%     
 assist. persona 

2013/00040 MSM 7804519-- 01/03/2014 REVISIÓ 
25h/m                   87,45%       
 assist. persona 



2013/00333 JGB 4077772-- 03/03/2014 ALTA 
25h/m                  91,88%       
 assist. persona 

2014/00063 EFB 4074694-- 20/03/2014 ALTA 
15h/m                   75,96%       
 assist. persona 

2012/00224 VMS 4074776-- 01/04/2014 REVISIÓ 
10h/m                    50%           
 neteja 

2014/00072 RBP 4076417-- 01/04/2014 REVISIÓ 
15h/m                   64,81%     
 assist. persona 

2013/00430 DGB 4069544-- 01/04/2014 ALTA 
30h/m                    100%        
 assist. persona 

2013/00404 DBN 3785399-- 01/04/2014 ALTA 
15h/m                    50%       
 assist. persona 

2013/00312 MTMA 2639496-- 01/04/2014 REVISIÓ 
25h/m                    100%       
 assist. persona 

2012/00078 APS 4370984-- 01/04/2014 REVISIÓ 
15h/m                    100%       
 assist. persona 

2013/00326 NEJ 4374059-- 01/04/2014 REVISIÓ 
15h/m                      50%        
 assist. persona 

2014/00067 MFP 4076817-- 01/04/2014 REVISIÓ 
20h/m                      50%      
neteja 

 
SAD SOCIAL  
 

Núm. Exp. 

Inicials 
Nom i 
Cognons DNI 

Data inici 
servei 

Alta/ 
Revisió 

Tipologia SAD 
Social    /         % subv 

2012/00215 MGJP 4070324-- 01/04/2014 REVISIÓ 
8h/m                   100%    
neteja    

 
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 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. Exp. 

Inicials 
Nom i 

Cognons  DNI 
Data inici 

servei 
Alta/ 

Revisió 
Tipologia SAD 
Dependència    /    % subv 

2013/00274 CLlR 4069662-- 01/03/2014 REVISIÓ 
15h/m                   58,81%      
assist. persona 

2013/00229 MLP 4074041-- 01/03/2014 REVISIÓ 
15h/m                   80,94%   
 assist. persona 



2013/00044 AML 2706661-- 10/03/2014 ALTA 
25h/m                    100%  
 assist. persona 

2013/00285 MMB 4076168-- 01/03/2014 REVISIÓ 
15h/m                 79.0370%   
 assist. persona 

2013/00549 OMA 7809012-- 01/03/2014 REVISIÓ 
30h/m                  75,037%     
 assist. persona 

2013/00040 MSM 7804519-- 01/03/2014 REVISIÓ 
25h/m                   87,45%       
 assist. persona 

2013/00333 JGB 4077772-- 03/03/2014 ALTA 
25h/m                  91,88%       
 assist. persona 

2014/00063 EFB 4074694-- 20/03/2014 ALTA 
15h/m                   75,96%       
 assist. persona 

2012/00224 VMS 4074776-- 01/04/2014 REVISIÓ 
10h/m                    50%           
 neteja 

2014/00072 RBP 4076417-- 01/04/2014 REVISIÓ 
15h/m                   64,81%     
 assist. persona 

2013/00430 DGB 4069544-- 01/04/2014 ALTA 
30h/m                    100%        
 assist. persona 

2013/00404 DBN 3785399-- 01/04/2014 ALTA 
15h/m                    50%       
 assist. persona 

2013/00312 MTMA 2639496-- 01/04/2014 REVISIÓ 
25h/m                    100%       
 assist. persona 

2012/00078 APS 4370984-- 01/04/2014 REVISIÓ 
15h/m                    100%       
 assist. persona 

2013/00326 NEJ 4374059-- 01/04/2014 REVISIÓ 
15h/m                      50%        
 assist. persona 

2014/00067 MFP 4076817-- 01/04/2014 REVISIÓ 
20h/m                      50%      
neteja 

 
SAD SOCIAL  

Núm. Exp. 

Inicials 
Nom i 
Cognons DNI 

Data inici 
servei 

Alta/ 
Revisió 

Tipologia SAD 
Social    /         % subv 

2012/00215 MGJP 4070324-- 01/04/2014 REVISIÓ 
8h/m                   100%    
neteja    

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el 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.  
 
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. de 
sol�licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
sol�licitant 

DNI o 
NIE 

Curs 
escolar Centre Escolar 

% 
subvenció 

108/2013-2014/1 CDM 
3916295-- 

2n ESO INS Tremp 75 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

P5 CEIP Valldeflors 75 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

4t  CEIP Valldeflors 75 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

2n ESO INS Tremp 75 

110/2013-2014/1 CP 
X677923-- 

P4 CEIP Els Raiers 50 

111/2013-2014/1 MOH 
X857701-- 

3r CEIP Els Raiers 50 
 
Vist l’informe referent a la necessitat d’incrementar en un 25% de 
subvenció, l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014, següent: 
 

Num. de 
Sol.licitud 

inicials 
Nom i 

cognoms 
sol�licitant 

DNI o NIE 
 

Curs 
escolar Centre escolar 

% 
Subvenció 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

P5 CEIP Valldeflors 25 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

4t  CEIP Valldeflors 25 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

2n ESO INS Tremp 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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 



PRIMER.- Concedir l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014 
següent, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 12 de març de 2014:  

Núm. de 
sol�licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
sol�licitant 

DNI o 
NIE 

Curs 
escolar Centre Escolar 

% 
subvenció 

108/2013-2014/1 CDM 
3916295-- 

2n ESO INS Tremp 75 
 
SEGON.- Concedir l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014 
següent, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 17 de març de 2014:  

Num. de 
Sol.licitud 

inicials 
Nom i 

cognoms 
sol�licitant 

DNI o NIE 
 

Curs 
escolar Centre escolar 

% 
Subvenció 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

P5 CEIP Valldeflors 100 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

4t  CEIP Valldeflors 100 

109/2013-2014/3 SD 
X462623-- 

2n ESO INS Tremp 100 
 
TERCER.- Concedir l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014 
següent, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 24 de març de 2014:  

Núm. de 
sol�licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
sol�licitant 

DNI o 
NIE 

Curs 
escolar Centre Escolar 

% 
subvenció 

111/2013-2014/1 MOH 
X857701-- 

3r CEIP Els Raiers 50 
 
QUART.- Concedir l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014 
següent, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 1 d’abrilde 2014:  

Núm. de 
sol�licitud 

Inicials 
Nom i 

cognoms 
sol�licitant 

DNI o 
NIE 

Curs 
escolar Centre Escolar 

% 
subvenció 

110/2013-2014/1 CP 
X677923-- 

P4 CEIP Els Raiers 50 
CINQUÈ.- 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. 
SISÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
SETÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Setè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 



Atès que l’empresa GS Gastronomia, SCP ha sol�licitat al Consell Comarcal 
del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per 
respondre del compliment de la contractació que es descriu a continuació i 
per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Gestió i manteniment de l’edifici, l’espai d’atenció turística (bar, 
resturant, oficina de turisme, agrobotiga, sala de reunions, auditori i museu) 
Import: 10.000,00 € 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, on es fa constar que es pot 
retornar la fiança. 
 
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 GS 
Gastronomia, SCP per respondre del compliment de la contractació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Gestió i manteniment de l’edifici, l’espai d’atenció turística (bar, 
resturant, oficina de turisme, agrobotiga, sala de reunions, auditori i museu) 
Import: 10.000,00 € 
SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Vuitè.-  Informes, Precs i Preguntes. Exp. 121/2014. 
 
El sr. Ubach informa que avui ha signat, el contracte de cessió en comodat 
del fons documental de l’ajuntament de Senterada, entre el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
i l’ajuntament de Senterada. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, 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 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària habilitada,    Vist i plau                        
       El President, 


