ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 4 DE MARÇ
DE 2014
NÚM.: 2/2014
DATA: 4 de març de 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.45 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 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 d’11 de febrer de 2014. Exp. 34/2014
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió extraordinària del dia 11 de febrer 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 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 11 de febrer de 2014, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Sollicitud de cessió i d’ús del programari de gestió oberta
d’arxius locals (GOAL). Exp. 40/2014.
Atès que el Departament de Cultura per donar suport a l’administració local
per a la gestió de la documentació administrativa disposa del programari
informàtic de Gestió oberta d’arxius locals (GOAL).
Atès que les condicions de cessió i ús del programari GOAL són les
següents:
1. El programa GOAL és de titularitat del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i, en conseqüència, el Departament es
reserva els drets d’explotació i comercialització sobre el mateix.
2. El programa GOAL és l’eina del Departament de Cultura per donar
suport a l’administració local per a la gestió de la documentació
administrativa. L’administració del GOAL correspon a la Subdirecció
General d’Arxius.
3. El programa GOAL ha de ser utilitzat exclusivament per a les tasques
de descripció i gestió de la corporació local que l’hagi sollicitat i per
cap motiu no podrà ser cedit a tercers.
4. No és permès modificar l’estructura lògica del programa. Nomès és
permesa la creació de nous informes i consultes, sempre sota
l’exclusiva responsabilitat de la corporació local sollicitant.
5. L’arxiu de la corporació local transferirà regularment a l’arxiu
comarcal les descripcions dels documents que conformen el fons

municipal seguint les directrius del protocol de càrrega de dades que
estableixi l’arxiu comarcal.
6. La corporació local sollicitant autoritza al Departament de Cultura,
mitjançant l’arxiu comarcal corresponent, a difondre les descripcions
dels seus documents, des de la sala de consulta i des d’internet
(arxius en línia), respectant les condicons d’accès que preveu la
legislació vigent.
7. La corporació local sollicitant es farà càrrec del maquinari adequat
per al funcionament del programa, així com del seu manteniment i de
la migració de les pròpies dades en el cas que es lliurin nover
versions del programa. Dins del manteniment s’entèn que s’establirà
un sistema de còpies de seguretat que garanteixi la conservació de
les dades en front de qualsevol eventualitat.
8. El Departament de Cultura es compromet, mitjançant la Subdirecció
General d’Arxixus, a mantenir actualitzat el programa lliurant les
possibles modificacions o millores que s’hi facin.
9. Anirà a càrrec del Departament de Cultura, mitjançant la Subdirecció
general d’Arxius, la formació bàsica de nous ususaris del programa.
10.Les consultes puntuals sobre les funcionalitat dels programa,
s’adreçaran al director de l’arxiu comarcal corresponent.
11.El Departament de Cultura es reserva el dret de retirar la cessió del
programari GOAL, en cas d’incompliment per part de la corporació
local sollicitant d’alguna de les clàusules anteriorment descrites.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3.q) 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 Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
Primer.- Sollicitar a la Subdirecció general d’Arxius i Museus del
Departament de Cultura, la cessió i l’ús del programari de gestió oberta
d’arxius locals (GAOL).
Segon.- Acceptar les condicions de cessió i d’ús que consten a la part
expositiva.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Subdirecció general d’Arxius i Museus
del Departament de Cultura.
Quart.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Aprovació de l’acord entre administracions locals que
disposen d’oficines locals d’habitatge/borsa de mediació en conveni
amb la Generalitat de Catalunya. Exp. 25/2014.

Vist el text del model d’acord entre administracions locals (Consell Comarcal
del Pallars Jussà i ajuntament de Tremp) que disposen d’oficines locals
d’habitatge/borsa de mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya,
a la mateixa localitat, 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) 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
7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del model d’acord entre administracions locals
(Consell Comarcal del Pallars Jussà i ajuntament de Tremp) que disposen
d’oficines locals d’habitatge/borsa de mediació en conveni amb la
Generalitat de Catalunya, a la mateixa localitat, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del model d’acord.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de l’habitatge de Catalunya i a
l’ajuntament de Tremp.
QUART.- Trametre còpia del model d’acord 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 procediment de contractació de l’obra
“Adequació de l’entorn i integració paisatgística d’equipaments
turístics”. Exp. 148/2012.
Vist el decret de presidència 25/2012, de 21 de març d’aprovació inicial del
projecte executiu de l’actuació “Adequació de l’entorn i integració
paisatgística d’equipaments turístics”, redactat pel sr. German Palacin
Fornons, enginyer industrial.
Publicat en el DOGC núm. 6107 de 13-4-2012 i en el BOP núm. 51 de 12-42012, aquest ha quedat aprovat definitivament.
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 7 d’agost de 2012, d’adaptació
del pressupost del projecte al nou tipus impositiu d’IVA (21%), éssent el
pressupost total de 44.093,22 €.
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques, reguladors de la contractació de l’obra “Adequació
de l’entorn i integració paisatgística d’equipaments turístics”, per
procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost de licitació de
36.440,68 € més l’IVA vigent al 21% per import de 7.652,54 €.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient.
Vistos els articles 6 i 169 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 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 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
7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques reguladors de la contractació de l’obra
“Adequació de l’entorn i integració paisatgística d’equipaments turístics”,
per procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost de licitació de
36.440,68 € més l’IVA vigent al 21% per import de 7.652,54 €.

SEGON.- Sollicitar a un mínim de tres empreses del sector oferta
econòmica i millores per l’execució de l’obra “Adequació de l’entorn i
integració paisatgística d’equipaments turístics”.
TERCER.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
Cinquè.- Aprovació de l’aportació dels ajuntaments als serveis
socials. Anualitat 2013. Exp. 83/2014
Atès que el cost total del servei d’Assistència Social d’aquest Consell
Comarcal no es troba subvencionat al 100% per la Generalitat de
Catalunya.
Vist l’informe de les despeses salarials, dietes i quilometratge de l’esmentat
servei, de l’exercici de 2013 i que consta a l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 o) 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 la distribució del cost de l'esmentat servei següent:
- Despeses totals de serveis socials:
1.418.264,62 €
Import a distribuir pels ajuntaments:

72.049,47 €

Distribució per Ajuntaments:
Ajuntament

Habitants
Segons
Idescat
2013
Abella de la Conca
165
Castell de Mur
168
Conca de Dalt
446
Gavet de la Conca
300
Isona i Conca Dellà
1.053
Llimiana
162
La Pobla de Segur
3.073
Salàs de Pallars
369
Sarroca de Bellera
126
Sant Esteve de la Sarga
134
Senterada
140

Import a
pagar €

873,68
889,57
2.361,58
1.588,51
5.575,67
857,79
16.271,63
1.953,87
667,17
709,53
741,30

Talarn
436
2.308,63
La Torre de Capdella
747
3.955,39
Tremp
6.288
33.295,15
Total
13.607
72.049,47
SEGON.- Notificar als ajuntaments de la comarca l’acord, als efectes
adients i informar en el proper Consell d’Alcaldes.
TERCER.- Facultar el Gerent perquè, dins de les seves competències, dugui
a terme les gestions que calguin per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa de
RSU. Exp. Exp. 275/2013.
Primer.
Vista la documentació presentada pel Sr. Rafael Armenta Caballero
sollicitant 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 2012 de
l’immoble situat a l’avinguda Estació núm. 3 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 l’anualitat 2012 per
import de 96,74 €, atenent que el Sr. Armenta va deixar d’èsser propietari
de l’esmentat immoble en data 27 de maig de 2011.
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 7
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 2012, per import de 96,74 € al Sr. Rafael Armenta
Caballero, de l’immoble situat a l’avinguda Estació núm. 3 de la Pobla de
Segur.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Segon
Vista la documentació presentada pel Sr. Pere Palacio Martínez sollicitant 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 2012 de l’immoble
situat al carrer Cullell, 6 de Llimiana.
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 2012 per
import de 97,06 €, atenent que hi va haver duplicitat de rebuts, un al c.
Cullell, 6 i l’altre com a Casa Perotet, corresponen les dues adreces al
mateix habitatge.
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 7
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 2012, per import de 97,06 € al Sr. Pere Palacio Martínez,
de l’immoble anomenat Casa Perotet de Llimiana.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Setè.- 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 collaboració 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 SOCIAL:
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia SAD
Social /
% Subv

2014/00028

MSG

2074757--

17/02/2014

ALTA

2013/00346

MGC

4069485--

01/02/2014

REVISIÓ

20 h/mes
100%
Assist. Persona
20 h/mes
100%
Assist. persona

SAD DEPENDÈNCIA:
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia SAD
Social /
% Subv

2013/00027

MFM

4069550--

01/02/2014

REVISIÓ

15 h/mes
69,64%
Assist. Persona

2014/00034

ORC

4953507--

01/03/2014

ALTA

15 h/mes
100%
Assist. Persona

2014/00009

RJP

4077429--

01/03/2014

ALTA

25 h/mes
75,037%
Assist. persona

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 SOCIAL:
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia SAD
Social /
% Subv

2014/00028

MSG

2074757--

17/02/2014

ALTA

2013/00346

MGC

4069485--

01/02/2014

REVISIÓ

20 h/mes
100%
Assist. Persona
20 h/mes
100%
Assist. persona

SAD DEPENDÈNCIA:
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia SAD
Social /
% Subv

2013/00027

MFM

4069550--

01/02/2014

REVISIÓ

15 h/mes
69,64%
Assist. Persona

2014/00034

ORC

4953507--

01/03/2014

ALTA

15 h/mes
100%
Assist. Persona

2014/00009

RJP

4077429--

01/03/2014

ALTA

25 h/mes
75,037%
Assist. persona

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.
Vuitè.- 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 sollicituds 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
sollicitud

Inicials
Nom i
cognoms
sollicitant

99/2013-2014/1

BTM

103/2013-2014/1

JPLL

DNI o
NIE

X619412-7804648--

Curs
escolar

Centre Escolar

%
subvenció

P5

CEIP Valldeflors

75

P5

CEIP Valldeflors

75

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
sollicitant

103/2013-2014/1

JPLL

DNI o NIE
7804648--

Curs
escolar

Centre escolar

%
Subvenció

P5

CEIP Valldeflors

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 7
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 20 de gener de 2014:
Núm. de
sollicitud

Inicials
Nom i
cognoms
sollicitant

99/2013-2014/1

BTM

DNI o
NIE

X619412--

Curs
escolar

Centre Escolar

%
subvenció

P5

CEIP Valldeflors

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 24 de febrer de 2014:
Num. de
Sol.licitud

inicials
Nom i
cognoms
sollicitant

103/2013-2014/1

JPLL

DNI o NIE
7804648--

Curs
escolar

Centre escolar

%
Subvenció

P5

CEIP Valldeflors

100

TERCER.- 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.

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.
Novè.- Devolució de fiances.
Atès que l’empresa Miquel Rius, SA ha sollicitat 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 de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XX, municipis
de Castell de Mur, Senterada, Sant Esteve de la Sarga, Isona i Conca Dellà i
Sarroca de Bellera”
Import: 7.287,21 €

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 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Miquel
Rius, SA per respondre del compliment de la contractació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà, Fase XX. municipis
de Castell de Mur, Senterada, Sant Esteve de la Sarga, Isona i Conca Dellà i
Sarroca de Bellera”
Import: 7.287,21 €

SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Desè.- Aprovació de la moció de suport a la candidatura per a la
declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del
Monestir de Santa Maria de Ripoll. Exp. 88/2014.
Atès que l’ajuntament de Ripoll a tramès al Consell Comarcal la moció de
suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la
UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll, sollicitant el
recolzament i suport per que la Portalada del Monestir de Santa Maria de
Ripoll sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la
UNESCO.

Vista la moció que es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL
MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més
importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII),
comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa
del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la
importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el
1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge
cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que
Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres,
continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la
seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta
el seu ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest
moment eclosionaran en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller
escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç
de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del
moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesamanifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una
sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona
meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica,
la complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll
van fer que es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies
Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la
reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al
llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històricoartístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que
s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat
diferents els actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional
de la Portalada com a element singular i únic en el món. En efecte, el
simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de
Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va
posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat
en el seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal

estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol
projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia
reuneix i compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a
ser considerada un valor universal excepcional establerts principalment en
el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció del
Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de
Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la
Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de
Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat
per part de la UNESCO”.
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.3 q) 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.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de
Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la
Humanitat per part de la UNESCO.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Onzè.- Informes. Exp. 86/2014
El sr. Ubach informa dels següents assumptes:
Primer
De la visita al Pallars Jussà de la directora general de Turisme, sra. Marian
Muro, el dia 26 de febrer de 2014. Va visitar els voltants dels
embassaments de Terradets i Sant Antoni i se li va explicar tots els
projectes que vol desenvolupar el Consell. També va visitar l’Epicentre i va
fer-ne una valoració molt positiva.

Finalment es va organitzar una reunió amb representants del sector privat
de l’àmbit turístic, on també hi va assistir la subdirectora general de
programació turística i el director territorial.
Segon
De la reunió de l’equip de govern amb el conseller d’Interior, Hble. Sr.
Ramon Espadaler, i de les visites pels Pallars. Se li van fer arribar les
inquietuts al voltant de les seves competències, plantejaments dels
collectius que en depenen.
El conseller va explicar que pel que fa al cos de Bombers no hi haura
promocions, tot passarà a interinatges, es farà una revisió i regularització
dels voluntaris, sota el principi de no reduir els efectius.
El president informa que es traslladarà el resultat de la reunió al Cap del
collectiu esmentat.
També es va parlar del tema de protecció civil. Des del Consell Comarcal es
farà formació a tots els ajuntaments per simplificar tots els protocols que
regula el Reglament de protecció civil.
Tercer
De l’acte a l’Epicentre el divendres dia 7 de març, conferència de David
Riba, metge de professió i ciclista, sobre el sentit comú en la pràctica de
l’esport, de 18.30 h a 20.00 h.
Dotzè.- Precs i Preguntes. Exp. 87/2014
En aquest punt no hi ha hagut intervencions.
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,

