ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
DEL DIA 9 DE MAIG DE 2012
NÚM.: 6/2012
DATA: 9 de maig de 2012
SESSIÓ: extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.15 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
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP PONT BONET

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 17 d’abril de 2012. Exp. 180/2012.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 17 d’abril 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 6 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 17 d’abril 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.
212/2012.
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, numeros
24/2012 i del 26/2012 al 35/2012 que consten a l’expedient 212/2012 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 6 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: 30/2012 aprovant el conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà per al tractament de lixiviats. 34/2012 aprovant
la inscripció del Sr. Juan Jiménez Ruiz, president de l’entitat Promotur
Jussà SCCL com a titular de la instal·lació “Alberg refugi Cellers”.
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: 24/2012 sol·licitant a la Direcció general
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals el canvi de l’actuació “Museu de Ciència i Societat de
Tremp” per l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà”. 26/2012
aprovant l’adhesió del Consell Comarcal al conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i les Diputacions provincials catalanes per
l’aplicació del Pla d’Assistència Financera Local i sol·licitud a la Diputació
de Lleida d’un pagament per compte dels crèdits que el Consell té enfront
de la Generalitat de Catalunya. 27/2012 aprovant la sol·licitud del servei de
teleassistència del Sr. Gasa. 28/2012 aprovant la sol·licitud del servei de
teleassistència del Sr. Sancho. 29/2012 aprovant la sol·licitud del servei de
teleassistència de la Sra. Arques. 31/2012 donar-se per assabentat de la
impossibilitat legal del Consell Comarcal d’acollir-se als mecanismes de
finançament previstos al RDL 4/2012, de 24 de febrer i al RDL 7/2012, de
9 de març. 32/2012 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència de la
Sra. Compte. 33/2012 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència
del Sr. Fontelles. 35/2012 aprovant el compromís socioeducatiu del menor
Sierra Aguilar.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
213/2012.

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, numeros
65/2011, del 68/2011 al 70/2011, 17/2012 i del 20/2012 al 34/2012 que
consten a l’expedient 213/2012 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 6 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: 65/2011 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 8/2011 i el seu pagament. 69/2011
aprovant les factures incloses en la relació núm. 9/2011 i el seu pagament.
70/2011 aprovant les factures incloses en la relació núm. 10/2011 i el seu
pagament. 17/2012 aprovant les factures incloses en la relació núm. 1/2012
i el seu pagament. 26/2012 aprovant la cessió de crèdit de la fra. 108 de
l’empresa Clara Farrero a favor de Banco Sabadell, SA. 29/2012 aprovant
les factures incloses en la relació núm. 2/2012 i el seu pagament. 31/2012
aprovant la cessió de crèdit de la certificació 3a de l’obra “Rehabilitació
coberta edifici CITA. Centre d’Acollida Turística” de l’empresa
construccions Enric Mitjana a favor de l’empresa Elaboració d’Àrids, SL i
de l’empresa Elaboració d’Àrids, SL a favor de Banc 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: 68/2011 aprovant la fra. núm. 75/11 del Centre de
Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT). 20/2012
aprovant el pagament de vàries factures. 21/2012 atorgant un ajut
d’urgència social al Sr. Lamech. 22/2012 atorgant un ajut d’urgència social
al Sr. Diallo. 23/2012 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. Beronne.
24/2012 aprovant el complement d’activitat del mes de març de 2012.

25/2012 atorgant ajuts d’urgència social als Srs/es. Perez, Akkoujane i
Jiménez. 27/2012 aprovant la fra. núm. 257496/SN de l’empresa Abba
Sants. 28/2012 atorgant un ajut d’urgència social de la Sra. Pérez. 30/2012
atorgant una bestreta de caixa a la Sra. Caballero. 32/2012 aprovant el
pagament de les subvencions atorgades als centre educatius en el marc del
IX Pla comarcal de suport a l’educació curs escolar 2010-2011. 33/2012
atorgant un ajut d’urgència social al Sr. Diallo. 34/2012 aprovant el
complement d’activitat del mes d’abril de 2012.
Quart.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments del Pallars Jussà per a la
participació en l’organització del FestiPallars. Exp. 210/2012.
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i els ajuntaments del Pallars Jussà per a la participació en
l’organització del Festipallars, de l’anualitat 2012, amb l’ajuntament de
Talarn, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït,
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les
administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments del Pallars Jussà per a la
participació en l’organització del Festipallars, de l’anualitat 2012, amb
l’ajuntament de Talarn, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït,
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Talarn.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
Cinquè.- Aprovació del X Pla comarcal de suport a l’educació. Curs
2011-2012 i atorgament d’ajuts. Exp. 390/2011.
Vist el document del “X Pla Comarcal de Suport a l’Educació del Pallars
Jussà per al curs 2011-2012”, que consta a l’expedient, organitzat
conjuntament entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de
Recursos Pedagògics del Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització
Lingüística Servei Comarcal de Català. I que descriu les activitats que
s’ofereix al centres educatius de la comarca, amb l’objectiu de difondre el
valor arqueològic, patrimonial, cultural i artístic de la comarca, promoure el
valor didàctic dels espectacles escolars, afavorir la interrrelació entre els
centres educatius, etc.
Vistes les sol·licituds presentades pels centres educatius de la comarca, en
el marc del X Pla Comarcal de suport a l’educació, per al curs escolar
2011-2012, que consten a l’expedient i es descriuen a continuació:

Centre Educatiu
INS Tremp
INS Tremp
INS Tremp
Col·legi Ma. Immaculada
ZER Pallars Jussà
ZER Pallars Jussà
Escola Els Raiers

Activitat
Intercanvi Escolar amb Aarschot Bèlgica. Centre
Damiaaninstituut
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique França.
Lycée-Collège Jean Jaurès.
Intercanvi Escolar amb Lodz Polònia. Centre XXV
Liceum Ogolnoksztalcace Lodz.
Intercanvi Escolar amb Brive La Gallarde França
Collège Notre Dame
Trobada d’escoles de la ZER
Revista Escolar
Revista Escolar

Vista la sol·licitud presentada per la ZER Alta Ribagorça de sol·licitud de
subvenció per a les activitats següents:
• Transport activitat de natació al Pont de Suert.
• Viatge fi de curs a Barcelona
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 b) i (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 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 6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el document del “X Pla Comarcal de Suport a
l’Educació del Pallars Jussà per al curs 2011-2012”, que consta a
l’expedient, organitzat conjuntament entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà, el Centre de Recursos Pedagògics del Pallars Jussà i el Consorci per
a la Normalització Lingüística Servei Comarcal de Català.
SEGON.- Aprovar l’atorgament de les subvencions als centres educatius
de la comarca, en el marc del X Pla Comarcal de suport a l’educació, per al
curs 2011-2012, segons es descriu a continuació:
Centre Educatiu

INS Tremp
INS Tremp
INS Tremp

Activitat

Intercanvi Escolar amb Aarschot Bèlgica
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique França

Intercanvi Escolar amb Lodz Polònia

Subvenció
Atorgada
€
180,00
180,00
180,00

Col·legi
Ma.
Immaculada
ZER Pallars Jussà
ZER Pallars Jussà

Intercanvi Escolar amb Brive La Gallarde França
Collège Notre Dame
Trobada d’escoles de la ZER
Revista Escolar

Escola Els Raiers

Revista Escolar

180,00
150,00
Portada al
CITA
Portada al
CITA

TERCER.- Denegar la sol·licitud presentada per la ZER Alta Ribagorça,
atenent que les activitats per les quals sol·liciten subvenció no estan
contemplades en la X Pla Comarcal de Suport a l’Educació del Pallars
Jussà per al curs 2011-2012.
QUART.- Comunicar als centres escolars preceptius, aquest acord.
Sisè.- Aprovació de la contractació d’una pòlissa de responsabilitat
civil mediambiental per l’abocador comarcal. Exp. 323/09.
Vista la proposta de resolució provisional de la Ponència Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat de data 6 de març de 2012 relativa
a la modificació substancial de l’autorització ambiental de 24 de maig de
2002 atorgada al Consell Comarcal del Pallars Jussà per l’ampliació del
dipòsit controlat de residus municipals del Pallars Jussà i planta de
compostatge, situada al polígon 25, parcel·la 589 (antiga codificació
parcel·les 255 i 256) de Fígols de Tremp, al terme municipal de Tremp. I
d’acord amb l’article 26 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, formula la
declaració d’impacte ambiental del projecte amb caràcter favorable.
Atès que en compliment de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de
Responsabilitat Mediambiental és necessària la contractació d’una pòlissa
de responsabilitat civil mediambiental pel dipòsit controlat de residus
municipals i planta de compostatge.
Vist el pressupost del mediador Ferrer Ojeda. Corredoria d’assegurances de
l’entitat asseguradora Zurich Insurance PLC per import de 1.533,00 €, que
consta a l’expedient.
Atès que d’acord amb el que preveuen els articles 111 i 138.3 del RDL
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, es tracta d’un contracte menor.

De conformitat amb les competències que li atorga 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
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentant pel mediador Ferrer Ojeda
Corredoria d’assegurances de l’entitat asseguradora Zurich Insurance PLC
per import de 1.533,00 €, per la contractació d’una pòlissa de
responsabilitat civil mediambiental pel dipòsit controlat de residus
municipals i planta de compostatge.
SEGON.Aprovar la contractació de l’assegurança a l’entitat
asseguradora Zurich Insurance PLC, per contracte menor.
TERCER.- Facultar el gerent del Consell per donar compliment a l’acord.
Setè.- Aprovació de la creació del fitxer de dades de caràcter personal
anomenat Videovigilància. Exp. 157/07.
Vista l’Ordenança reguladora de l’adequació del Consell Comarcal a la
Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, aprovada
pel Ple en la sessió del dia 24 d’abril de 2007 i publicada en el BOP núm. 6
del dia 10 de gener de 2008.
Vist el decret de presidència 47/2011, d’1 d’abril, de creació de l’Inventari
de fitxers del Consell Comarcal.
Atès la necessitat de crear el fitxer de dades de caràcter personal
Videovigilància i incorporar-lo a l’inventari de fitxers del Consell
Comarcal (fitxers de nivell bàsic).
Descripció del Fitxer que es crea
Nom del fitxer

Videovigilància

Finalitat i usos previstos

La finalitat del fitxer és la vigilància, el
control d’accés i la protecció de les persones i
dels béns immobles, mobles i els objectes del
Consell..
Els usos del fitxer són els derivats de la gestió
de la videovigilància del Consell.

Persones o col·lectius

Treballadors, ciutadans i tercers que
accedeixen a les dependències del Consell

Procedència

Del propi interessat

Procediment de recollida de dades Càmeres de videovigilància
Sistema de tractament

Automatitzat

Estructura del fitxer i descripció
del tipus de dades

Imatge

Cessions

No estan previstes

Transferència internacional de
dades

No se’n preveuen

Òrgan responsable del fitxer

Consell Comarcal del Pallars Jussà,
C/ Soldevila, 18, 25620 Tremp,
Tel: 973 65 01 87, consell@pallarsjussa.cat

Servei o unitat davant el qual es
El mateix òrgan responsable del fitxer
poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
Mesures de Seguretat

Nivell de seguretat bàsic

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 g) 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
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer de dades de caràcter personal
Videovigilància que es recull en la part expositiva, de conformitat amb el

que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i incorporar-lo a l’inventari de
fitxers del Consell Comarcal (fitxers de nivell bàsic). I publicar-ho al BOP.
SEGON.- Els fitxers són gestionats pel Consell Coamrcal del Pallars Jussà
i es regeixen per la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal i el reglament de desplegament de la LOPD aprovat pel RD
1720/2007, de 20 de desembre.
TERCER.- Correspon al Consell Comarcal adoptar les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat
i la integritat de les dades.
Vuitè.- Aprovació de la contractació de la redacció del projecte tècnic i
direcció de l’obra “Projecte del vas B del dipòsit controlat de Tremp”.
Exp. 196/2012.
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 21 de desembre de 2011
d’aprovació inicial del “Projecte bàsic del vas B del dipòsit controlat de
Tremp, a la comarcal del Pallars Jussà”.
Atès la necessitat de contractar la redacció del projecte executiu i la
direcció d’obres del “Projecte bàsic del vas B del dipòsit controlat de
Tremp, a la comarcal del Pallars Jussà”.
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de redacció
del projecte executiu i direcció d’obres del “Projecte del vas B del dipòsit
controlat de Tremp, a la comarcal del Pallars Jussà”, per procediment
negociat sense publicitat amb un pressupost de licitació de 50.000,00 €
IVA exclòs.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient.
Vistos els articles 10 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
6 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 servei de
redacció del projecte executiu i direcció d’obres del “Projecte del vas B del
dipòsit controlat de Tremp, a la comarcal del Pallars Jussà”, per
procediment negociat sense publicitat amb un pressupost de licitació de
50.000,00 € IVA exclòs.
SEGON.- Sol·licitar a un mínim de tres empreses del sector oferta
econòmica per la redacció del projecte executiu i direcció d’obres del
“Projecte del vas B del dipòsit controlat de Tremp, a la comarcal del Pallars
Jussà”.
TERCER.- Determinar que el termini per presentar les ofertes finalitzarà
el dia 1 de juny de 2012.
QUART.- Facultar el President per donar compliment al present acord.
Novè.-Aprovació de la contractació del servei per a la realització de
l’activitat lúdico-esportiva Paintball. Exp. 209/2012.
Atès que el Consell Comarcal és titular de l’ús pel desenvolupament turístic
de la finca anomenada Santacreu situada al terme municipal de Talarn, a la
carretera C-13 al costat de l’edifici CITA, segons conveni signat amb
l’empresa FECSA el dia 30/07/1990, el text del qual consta a l’expedient.
Vist l’escrit presentat pel Sr. Antoni Chaparro Cabello amb núm. de
registre d’entrada 861 de data 2 de maig de 2012, en representació de
l’empresa Intrepid Paintball, de sol·licitud per a la realització de l’activitat
d’oci i lúdica anomenada “Paintball” en un dels terrenys que formen part
de la finca esmentada i amb el compromís d’execució dels següents
treballs:
1. Sanejament forestal sense tallar arbres.
2. Neteja del sotabosc.

3. Manteniment del terreny de conformitat a la legislació
mediambiental d’aplicació.
4. Establiment de les mesures de seguretat i prevenció que siguin
necessàries.
5. Utilització en la realització de l’activitat de materials de caràcter
biodegradable, no fixe i adequat a l’entorn.
Vist l’informe tècnic, per la neteja i esbroçada de l’espai enmarcat a
l’interior del camí de circumval·lació del CITA, redactat pel Sr. Benjamí
Puigarnau, sobrestant del Consell Comarcal, que consta a l’expedient, i
valorant l’actuació en 5.000,00 €.
Atès que d’acord amb el que preveuen els articles 111 i 138.3 del RDL
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, es tracta d’un contracte menor.
De conformitat amb les competències que li atorga 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
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Contractar a l’empresa Antonio Chaparro Cabello per
l’execució del contracte de serveis de l’activitat d’oci i lúdica anomenada
“Paintball” per contracte menor, que suposarà la utilització d’una part de la
finca anomenada “Santacreu” i determinar que l’empresa es fa responsable
de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i de l’adopció
de totes les mesures legals necessàries de seguretat i salut pel
desenvolupament de l’activitat.
SEGON.- Determinar que l’import a pagar per l’empresa Antonio
Chaparro Cabello és de 5.000,00 €, que es materialitzaran amb l’execució
dels següents treballs:
1. Sanejament forestal sense tallar arbres.
2. Neteja del sotabosc.

3. Manteniment del terreny de conformitat a la legislació
mediambiental d’aplicació.
4. Establiment de les mesures de seguretat i prevenció que siguin
necessàries.
5. Utilització en la realització de l’activitat de materials de caràcter
biodegradable, no fixe i adequat a l’entorn.
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’atorgament de la
llicència de l’activitat que tramitarà el Consell Comarcal.
QUART.- Facultar el president per la signatura del contracte.
Desè.- 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.
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230

Data
27-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
28-02-2012
28-02-2012
28-02-2012
20-03-2012
20-03-2012
20-03-2012
20-03-2012
20-03-2012
21-03-2012
21-03-2012
21-03-2012
26-03-2012
26-03-2012
30-03-2012
30-03-2012

Concepte
Plus anual recollida paper
Plus anual recollida selectiva
Plus anual recollida selectiva
Plus anual recollida paper
Plus anual transport
Recollida selectiva en iglú
Ferralla
Recollida paper/cartró en iglú
Paper i cartró
Paper i cartró
Regularització
Plus addicional transport
Recollida paper/cartró en iglú
Recollida selectiva
Recollida selectiva
Recollida selectiva
Ferralla
Recollida vidre
Vidre
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit i

Deutor
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Balletas Calmet, SL
Ecovidrio
Ecovidrio
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça

Import €
596,11
12.511,10
5.454,02
759,56
655,89
4.807,89
228,80
1.584,79
2.858,58
1.618,00
1.795,22
670,10
937,36
4.885,59
37,85
37,91
268,80
2.933,10
1.379,27
8.826,65
5.063,26

FORM

1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237

02-04-2012 Ferralla
Ballestas Calmet, SL
Elimació
RSU
dipòsit
i
02-04-2012
C. C. Alta Ribagorça
02-04-2012
03-04-2012
03-04-2012
13-04-2012
13-04-2012

FORM
Eliminació RSU dipòsit
Plus addicional transport
Recollida selectiva
Paper i cartró
Recollida paper/cartró en iglú

C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA

211,20
6.341,69
10.422,87
417,15
3.540,83
2.984,00
1.443,03

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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228

Data
27-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
28-02-2012
28-02-2012
28-02-2012
20-03-2012
20-03-2012
20-03-2012
20-03-2012
20-03-2012
21-03-2012
21-03-2012
21-03-2012
26-03-2012
26-03-2012

Concepte
Plus anual recollida paper
Plus anual recollida selectiva
Plus anual recollida selectiva
Plus anual recollida paper
Plus anual transport
Recollida selectiva en iglú
Ferralla
Recollida paper/cartró en iglú
Paper i cartró
Paper i cartró
Regularització
Plus addicional transport
Recollida paper/cartró en iglú
Recollida selectiva
Recollida selectiva
Recollida selectiva
Ferralla
Recollida vidre
Vidre

Deutor
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Balletas Calmet, SL
Ecovidrio
Ecovidrio

Import €
596,11
12.511,10
5.454,02
759,56
655,89
4.807,89
228,80
1.584,79
2.858,58
1.618,00
1.795,22
670,10
937,36
4.885,59
37,85
37,91
268,80
2.933,10
1.379,27

1229
1230

30-03-2012 Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà
Eliminació
RSU
dipòsit
i
30-03-2012
C. C. Alta Ribagorça

1231
1232

02-04-2012
02-04-2012

1233
1234
1235
1236
1237

02-04-2012
03-04-2012
03-04-2012
13-04-2012
13-04-2012

FORM
Ferralla
Elimació RSU dipòsit i
FORM
Eliminació RSU dipòsit
Plus addicional transport
Recollida selectiva
Paper i cartró
Recollida paper/cartró en iglú

Ballestas Calmet, SL
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA

8.826,65
5.063,26
211,20
6.341,69
10.422,87
417,15
3.540,83
2.984,00
1.443,03

Onzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 214/2012
Informes
A) El Sr. Ubach informa sobre els temes següents:
1. Visita del president de la Diputació Sr. Reñé a la seu del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, el dia 10 de maig d’enguany: Aquesta
visita comença amb una sessió de treball de l’equip de govern del
Consell, a continuació sessió del Consell d’Alcaldes i finalitzarà amb
una roda de premsa.
2. Visita del Conseller de Benestar Social i Família a la seu del Consell
Comarcal del Pallars Jussà el dia 16 de maig d’enguany: El conseller
es reunirà amb l’equip de govern del Consell, seguidament visitarà
l’ajuntament de Tremp i les diferents instal·lacions del Departament
al municipi, continuarà amb una visita a l’ajuntament de la Pobla de
Segur i a les instal·lacions vinculades al Departament d’aquest
municipi i finalitzarà amb un dinar al CITA.
B) El Sr. Ardanuy informa del seguit de temes que s’han preparat per
exposar-los al president de la Diputació, entre ells se li sol·licitarà
que els Consells Comarcals puguin ser beneficiaris dels Plans
d’inversions de la Diputació.
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,
Vistiplau
El President,

