ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 19
DE FEBRER DE 2013
NÚM.: 2/2013
DATA: 19 de febrer de 2013
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.30 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
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 22 de gener de 2013. Exp. 30/2013
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 22 de gener 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 ordinària del dia 22 de gener de 2013, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- 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
DNI

37025005L

Data
Inici
servei
2/1/2013

40710344E

2/1/2013

40710876W

2/1/2013

40711240K

2/1/2013

40695504V

2/1/2013

22920451P

2/1/2013

38354703H

1/3/2013

41063862F

1/2/2013

40774213C

8/2/2013

40747445R

1/3/2013

Proposta
Servei

%
Subvenció

15h/mes
100%
neteja
6h/mes
45,04%
neteja
25h/mes
65,0370%
assist. persona
12h/mes
9,96%
neteja
15h/mes
55,0370%
assist. persona
16h/mes
100%
Assist. persona
15h/m
100%
neteja
25h/m
100%
Assist. persona
10h/m
64,66%
Assist. persona
15h/m
55,04%
neteja

SAD SOCIAL
DNI

40711613

Data
Inici
servei
5/2/2013

Proposta
Servei
4h/mes
neteja

%
Subvenció
75%

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
DNI

37025005L

Data
Inici
servei
2/1/2013

40710344E

2/1/2013

40710876W

2/1/2013

40711240K

2/1/2013

40695504V

2/1/2013

22920451P

2/1/2013

38354703H

1/3/2013

41063862F

1/2/2013

40774213C

8/2/2013

40747445R

1/3/2013

Servei que
s’aprova

%
Subvenció

15h/mes
100%
neteja
6h/mes
45,04%
neteja
25h/mes
65,0370%
assist. persona
12h/mes
9,96%
neteja
15h/mes
55,0370%
assist. persona
16h/mes
100%
Assist. persona
15h/m
100%
neteja
25h/m
100%
Assist. persona
10h/m
64,66%
Assist. persona
15h/m
55,04%
neteja

SAD SOCIAL
DNI

40711613

Data
Inici
servei
5/2/2013

Servei que
s’aprova
4h/mes
neteja

%
Subvenció
75%

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.
Tercer.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques. Exp. 274/2012.

Atès que el conveni signat entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el
Departament d’Ensenyament en data 30 de juliol de 1999, 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 del percentatge a subvencionar
dels ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques tal com
consta a l’expedient 274/2012 i descrits a continuació:
Curs
P4
P5
P3
P3

Centre Escolar
M. Immaculada
M. Immaculada
M. Immaculada
Valldeflors

%
subvenció
75
75
75
75

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 del dia 4 de febrer de 2013,
l’ajut de menjador escolar del col·legi Valldeflors de Tremp, amb el
percentatge de subvenció del cost del menjador escolar següent:
Curs
P3

Centre Escolar
Valldeflors

%
subvenció
75

SEGON.- Concedir amb efectes retroactius del dia 18 de febrer de 2013 els
ajuts de menjador escolar del col·legi M. Immaculada de Tremp, amb el
percentatge de subvenció del cost del menjador escolar següent:
Curs
P4
P5
P3

Centre Escolar
M. Immaculada
M. Immaculada
M. Immaculada

%
subvenció
75
75
75

TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de
l’addenda d’actualització econòmica per al curs 2012-2013 amb el
Departament d’Ensenyament.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Quart.- Atorgament de subvencions a Entitats. Exp. 479/2011.
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 479/2011 i que
es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals es descriu a
continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire social,
durant l’anualitat 2012:
Sol·licitant
Xarxa Tremp
Ajuntament de Talarn
Comerç Associat de Tremp (CAT)

Concepte
Activitats any 2012
2a Fira del Vi del Pirineu
11a Fira del Codony de Tremp

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) 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 delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions i
entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de caire social,
segons es descriu a continuació:
Sol·licitant
Xarxa Tremp

Concepte
Activitats any 2012

Import
atorgat €
200,00 €

SEGON.- Denegar les sol·licituds de subvenció següents, per manca de
disponibilitat pressupostària de l’exercici 2012.
Sol·licitant
Ajuntament de Talarn
Comerç Associat de Tremp (CAT)

Concepte
2a Fira del Vi del Pirineu
11a Fira del Codony de Tremp

TERCER.- Comunicar aquest acord a les entitats i/o associacions
corresponents, informant-los que cada entitat haurà d’aportar la
documentació següent:
1. Declaració jurada del finançament de l’actuació (en el document
model que trametrà el Consell).
2. Justificant de la inclusió de l’anagrama del Consell als documents de
difusió de l’acte.
Cinquè.- Adjudicació de la redacció del projecte executiu de
l’Adequació de l’espai expositiu de l’edifici CITA. Exp. 373/2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 20 de novembre de 2012
d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques reguladors de la contractació del servei “Honoraris
de redacció del projecte per l’adequació de l’espai expositiu a l’edifici
CITA”, per import de 19.049,59 € (IVA exclòs), per procediment negociat
sense publicitat.
Atès que s’ha sol·licitat oferta econòmica a les empreses Ara Tecnologia,
SL, Àmbito Cero, SL i Gruyere BCN Comunicació Corporativa, SL.

Atès que han presentat oferta econòmica les empreses Àmbito Cero, SL i
Gruyere BCN Comunicació Corporativa, SL.
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la proposta
d’adjudicació a favor de Gruyere BCN Comunicació Corporativa, SL, per
import de 19.049,59 € més l’IVA vigent al 21% per import de 4.000,41 € i
amb unes millores per import de 7.600,00 € IVA exclòs.
Vist l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. Els articles 10 i 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic. De conformitat amb les competències que li atorga l’article
16 (2.1 c) 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 delegació del President, per unanimitat dels
7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació per procediment negociat sense
publicitat del contracte de serveis “Honoraris de redacció del projecte per
l’adequació de l’espai expositiu a l’edifici CITA”, a favor de l’empresa
Gruyere BCN Comunicació Corporativa, SL, per import de 19.049,59 €
més l’IVA vigent al 21% per import de 4.000,41 € i amb unes millores per
import de 7.600,00 € IVA exclòs a determinar pel director tècnic.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació
al perfil del contractant.
TERCER.- Condicionar l’efectivitat de l’acord a la presentació de la
documentació administrativa i tècnica necessària.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura. Exp. .
Atès la possibilitat de sol·licitar un ajut exclòs de concurrència pública al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per fer front a les
despeses derivades de les obres d’adaptació i modernització de
l’equipament cultural del Consell Comarcal i la seva transformació en un

espai expositiu de referència a la comarca, que esdevingui un autèntic
Centre de visitants del Pallars Jussà.
Vista la memòria valorada titulada “Adequació de les xarxes elèctriques i
informàtiques de l’equipament cultural del Pallars Jussà”, redactada per
l’enginyer industrial, Sr. German Palacin, el pressupost de la qual
ascendeix a 48.333,85 € IVA inclòs, que consta a l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.1 b) i
(2.3 j) del Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6
d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de nvoembre 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 7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada titulada “Adequació de les
xarxes elèctriques i informàtiques de l’equipament cultural del Pallars
Jussà”, redactada per l’enginyer industrial, Sr. German Palacin, el
pressupost de la qual ascendeix a 48.333,85 € IVA inclòs, que consta a
l’expedient.
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya una subvenció per import de 48.333,85 € per dur a terme les
accions descrites a la memòria de referència.
TERCER.- Exposar la memòria valorada al públic 30 dies en el BOP i en
el DOGC, a efectes de possibles al·legacions o reclamacions. Si no se’n
presenta cap, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre
qualsevol altre acord.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Setè.- Sol·licitud de subvenció programa PUOSC 2013-2016. Exp.
486/2012.
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període.
Publicat en el DOGC núm. 6263 de 28 de novembre de 2012 i el Decret

162/2012, de 18 de desembre, de modificació del Decret 155/2012, de 20
de novembre. Publicat en el DOGC núm. 6278 de 20 de desembre de 2012.
Vist la memòria amb pressupost de l’actuació “Programa de la Diputació
de Lleida per al manteniment de la xarxa de camins locals al Pallars Jussà.
2013-2016”, amb un pressupost de 105.559,75 € IVA inclòs, redactat pel
Sr. Benjamí Puigarnau Peró, sobrestant, dels serveis tècnics del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient.
Vista la memòria valorada de despeses de reparació, manteniment i
conservació d’equipaments supramunicipals (quadrienni 2013-2016), amb
un pressupost de 260.576,52 € IVA inclòs, redactada per la Sra. Mercè
Colomina Solé, arquitecte tècnic, dels serveis tècnics del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, que consta a l’expedient.
Vist el decret de presidència de data 16 de gener de 2013, d’aprovació del
projecte modificat de l’actuació “Creació d’itineraris en el curs de la
Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets” redactat
pel Sr. Jordi Castilló Carretero, enginyer de forest, la Sra. Mercè Colomina
Solé, arquitecte tècnic i el Sr. Benjamí Puigarnau Peró, sobrestant, amb un
pressupost de 320.425,21 € més l’IVA vigent al 21 % per import de
67.289,29 € i convalidat pel Ple en data 28 de gener de 2013.
Vist el projecte tècnic de l’actuació “Adequació planta sotarrasant (-1) del
Centre de Visitants del Pallars Jussà” amb un pressupost de 88.582,00 €,
redactat pel Sr. Germán Palacín Fornons, enginyer industrial, que consta a
l’expedient.
Vista la memòria amb pressupost de l’actuació “Adequació dels àmbits
expositius i d’empreneduria de l’edifici de serveis supramunicipals CITAPallars” amb un pressupost de 292.867,02 €, redactada per l’arquitecte
tècnic Sr. Marc Vall Ferrer de l’empresa Gruyere, BCN Comunicació
Corporativa, SL, que consta a l’expedient.
Vista la memòria descriptiva del “Pla d’actuacions en els accessos de
titularitat municipal als nuclis habitats i indrets d’especial interès.
Programa 2013-2016”, amb un pressupost total de 660.845,00 €, redactada

pel Sr. Germán Palacín Fornons, enginyer industrial, que consta a
l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.1 b) i
(2.3 h, j) del Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data
6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de nvoembre 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 7 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la memòria amb pressupost de l’actuació “Programa
de la Diputació de Lleida per al manteniment de la xarxa de camins locals
al Pallars Jussà. 2013-2016”, amb un pressupost de 105.559,75 € IVA
inclòs, redactat pel Sr. Benjamí Puigarnau Peró, sobrestant, dels serveis
tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient.
SEGON.- Aprovar la memòria valorada de despeses de reparació,
manteniment i conservació d’equipaments supramunicipals (quadrienni
2013-2016), amb un pressupost de 260.576,52 € IVA inclòs, redactada per
la Sra. Mercè Colomina Solé, arquitecte tècnic, dels serveis tècnics del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient.
TERCER.- Aprovar el projecte tècnic de l’actuació “Adequació planta
sotarrasant (-1) del Centre de Visitants del Pallars Jussà” amb un
pressupost de 88.582,00 € IVA inclòs, redactat pel Sr. Germán Palacín
Fornons, enginyer industrial, que consta a l’expedient.
QUART.- Aprovar la memòria amb pressupost de l’actuació “Adequació
dels àmbits expositius i d’empreneduria de l’edifici de serveis
supramunicipals CITA-Pallars” amb un pressupost de 292.867,02 € IVA
inclòs, redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Marc Vall Ferrer de l’empresa
Gruyere, BCN Comunicació Corporativa, SL, que consta a l’expedient.
CINQUÈ.- Aprovar la memòria descriptiva del “Pla d’actuacions en els
accessos de titularitat municipal als nuclis habitats i indrets d’especial
interès. Programa 2013-2016”, amb un pressupost total de 660.845,00 €
IVA inclòs, redactada pel Sr. Germán Palacín Fornons, enginyer industrial,
que consta a l’expedient.

SISÈ.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local en el marc
de la convocatòria PUOSC 2013-2016, programa de manteniment, una
subvenció per les actuacions següents:
1. Programa de la Diputació de Lleida per al manteniment de la xarxa de camins locals
al Pallars Jussà. 2013-2016.
2. Despeses de reparació, manteniment i conservació d’equipaments supramunicipals
(quadrienni 2013-2016).

SETÈ.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local en el marc
de la convocatòria PUOSC 2013-2016, programa d’inversions, una
subvenció per les actuacions següents amb l’import que s’indica:
Actuació a subvencionar
Import sol·lcitat
Creació d’itineraris en el curs de la N. Pallaresa i en el marc del
119.067,78 €
Territori Collegats-Terradets
Adequació planta sotarrasant (-1) del Centre de Visitants del
84.152,90 €
Pallars Jussà
Adequació dels àmbits expositius i d’empreneduria de l’edifici de
278.223,66 €
serveis supramunicipals CITA-Pallars
Pla d’actuacions en els accessos de titularitat municipal a nuclis
593.992,75 €
habitats i indrets d’especial interès. Programa 2013-2016

VUITÈ.- Exposar el projecte tècnic de l’actuació “Adequació planta
sotarrasant (-1) del Centre de Visitants del Pallars Jussà” al públic 30 dies
en el BOP i en el DOGC, a efectes de possibles al·legacions o
reclamacions. Si no se’n presenta cap, quedarà aprovat definitivament
sense necessitat de prendre qualsevol altre acord.
NOVÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell
i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la gestió de l’oficina Jove
de treball a l’Alt Pirineu i Aran. Exp. 105/2013.
Vist el text, del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió de l’Oficina Jove de
treball de l’Alt Pirineu i Aran, que consta a l’expedient i es dona
íntegrament per reproduït.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els

pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt
Urgell i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió de l’Oficina
Jove de treball de l’Alt Pirineu i Aran, que consta a l’expedient i es dona
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
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.

Novè.- Aprovació del Conveni amb la Direcció general de Belles Arts i
Bens Culturals i d’Arxius i Biblioteques. Exp. 107/2013.
Vist el text, del conveni entre l’Arxiu de la Corona d’Aragó de la Direcció
general de Belles Arts i Bens Culturals i d’Arxius i Biblioteques i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la reproducció de documents que
es conserven als arxius de titularitat estatal amb l’objectiu que figurin en
exposicions, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre l’Arxiu de la Corona
d’Aragó de la Direcció general de Belles Arts i Bens Culturals i d’Arxius i
Biblioteques i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la reproducció de
documents que es conserven als arxius de titularitat estatal amb l’obejctiu
que figurin en exposicions, que consta a l’expedient i es dona íntegrament
per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
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.
Desè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
Talarn i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 106/2013.
Vist el text, del conveni entre l’ajuntament de Talarn i el Consell Comarcal
del Pallars Jussà, per a la gestió del CEI Pallars Jussà, que consta a
l’expedient i es dona íntegrament per reproduït.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de
Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.

De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre l’ajuntament de Talarn i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió del CEI Pallars Jussà,
que consta a l’expedient i es dona 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.- 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.
Onzè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp. Exp. 431/2012.
Vist el text, del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i
l’ajuntament de Tremp, per a la gestió de l’oficina d’informació i turisme,
que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril
(BOE del 22 i 23 d’abril), (TRRL), i l’article 273 del Text refós de la Llei
8/87, de 15 d’abril (DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de

Catalunya preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic,
a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE del 27 de
novembre, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui
per objecte satisfer els interessos públics que les administracions públiques
tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre
administracions públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp, per la gestió de l’oficina
d’informació i turisme, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per
reproduït.
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Tremp.
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.
Dotzè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa de
RSU. Exp. 232/2011.
Primer.
Vist l’escrit del Sr. Josep Parramon Mestre amb núm. registre 2205 de 10
de desembre de 2012 de sol·licitud de 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 2011 de l’objecte tributari Bar-Restaurant Palermo situat a
l’av. Sant Miquel del Pui, 1 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 de part del rebut de l’anualitat
2011 per import de 31,11 €, atenent que es va duplicar el rebut i que s’ha
iniciat el procediment d’embarg per aquest import.
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 de part del rebut de la
taxa de RSU de l’anualitat 2011 per import de 31,11 € de l’objecte tributari
Bar-Restaurant Palermo situat a l’av. Sant Miquel del Pui, 1 de La Pobla de
Segur, a nom de Josep Parramon Mestre.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Segon
Vist l’escrit amb núm. registre 8 de data 3 de gener de 2013 de l’Organisme
autònom de gestió i recaptació de tributs locals de sol·licitud de 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 2010 de l’habitatge
situat al carrer Magistrat Saura, 26 Esc. B 4t 4a de Tremp a nom de
Cristobal Becerra Sánchez.
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 2010 per
import de 97,27 €, atenent que l’edifici de l’habitatge de referència té
entrada per dos carrers diferents i es va expedir el rebut per duplicat.
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 2010 per import de 97,27 € de l’habitatge situat al carrer
carrer Magistrat Saura, 26 Esc. B 4t 4a de Tremp a nom de Cristobal
Becerra Sánchez.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Tretzè.- 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.
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332

Data
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
21-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012

Concepte
Plus transport
Recollida en inglú
Recollida selectiva
Plus transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró
Recollida vidre
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró

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

Import €
957,32
1.806,44
6.516,62
604,32
1.678,62
4.586,84
2.289,37
1.826,61
4.762,75
29.440,52
9.885,93
1.441,42
930,20
1.284,65
6.368,42
1.472,12

Vistes les factures emeses, descrites a continuació, corresponents al
manteniment de les instal·lacions, presa de mostres i aportació de clor del
període 1 de gener a 31 de desembre de 2012:
Núm.
Fra.
Data
Deutor
67
28-01-2013 Ajuntament d’abella de la Conca

Import €
1.819,62

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2012
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013

Ajuntament de Castell de Mur
Ajuntament de Gavet de la Conca
Ajuntament d’isona i Conca Dellà
Ajuntament de Llimiana
Ajuntament de Conca de Dalt
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de S. Esteve de la Sarga
Ajuntament de Senterada
Ajuntament de Torre de Capdella
Ajuntament de Talarn
GS Gastronomia, SCP
Ajuntament de Sarroca de Bellera

1.642,77
4.070,86
5.138,43
719,01
5.110,63
1.502,14
2.462,82
2.586,82
8.378,28
905,01
460,14
3.138,93

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,
PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332

Data
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
20-12-2012
21-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2012

Concepte
Plus transport
Recollida en inglú
Recollida selectiva
Plus transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró
Recollida vidre
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró

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

Import €
957,32
1.806,44
6.516,62
604,32
1.678,62
4.586,84
2.289,37
1.826,61
4.762,75
29.440,52
9.885,93
1.441,42
930,20
1.284,65
6.368,42
1.472,12

SEGON.- Aprovar les factures emeses, corresponents al manteniment de
les instal·lacions, presa de mostres i aportació de clor del període 1 de
gener a 31 de desembre de 2012, descrites a continuació:
Núm.
Fra.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Data
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2012
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013
28-01-2013

Deutor
Ajuntament d’abella de la Conca
Ajuntament de Castell de Mur
Ajuntament de Gavet de la Conca
Ajuntament d’isona i Conca Dellà
Ajuntament de Llimiana
Ajuntament de Conca de Dalt
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de S. Esteve de la Sarga
Ajuntament de Senterada
Ajuntament de Torre de Capdella
Ajuntament de Talarn
GS Gastronomia, SCP
Ajuntament de Sarroca de Bellera

Import €
1.819,62
1.642,77
4.070,86
5.138,43
719,01
5.110,63
1.502,14
2.462,82
2.586,82
8.378,28
905,01
460,14
3.138,93

Catorzè.- Devolució de fiances.
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 21 d’agost de 2012 de devolució
de la fiança definitiva del servei de menjador escolar dels cursos escolars
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 a l’empresa Ana Panzuela
Bonilla per import de 1.105,18 €.
Atès que la quantitat que havia dipositat en concepte d’aquesta fiança
ascendeix a 1.182,54 €, per la qual cosa queda pendent de retornar 77,36 €.
Vist l’informe tècnic, que consten 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 resta de fiança definitiva que va dipositar l’empresa
Ana Panzuela Bonilla per respondre del compliment de la contractació que
es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: “Servei de menjador escolar dels cursos escolars 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012”
Import: 77,36 €

SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Quinzè.- Informe de la contractació del servei d’inspeccions
d’autocontrol analític al dipòsit controlat de Fígols. Exp. 95/2013.
Atès que es necessària la contractació del servei “Inspeccions d’autocontrol
analític del dipòsit controlat de Tremp” per l’any 2013, que es farà per
contracte menor.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a les empreses següents: Applus
Norcontrol, SLU, AQUALOGY Medio Ambiente i Tecnoambiente.
Atès que el pressupost més favorable pels interessos comarcals és el de
l’empresa Tecnoambiente.
S’informa que s’ha contractat per contracte menor el servei d’inspeccions
d’autocontrol analític del dipòsit controlat de Tremp a l’empresa
Tecnoambiente per import d’11.064,00 €.
Setzè.- Informes. Exp. 109/2013
El Sr. Ardanuy informa sobre els següents temes:
El dia 9 de març d’enguany es reuniran a la Seu d’Urgell, els alcaldes i els
presidents dels Consells Comarcals de les comarques de Muntanya (Alta
Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, La Cerdanya, La Garrotxa, El Solsonès,
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès i la Vall d’Aran). El motiu de la
reunió es fer un balanç dels 25 anys dels Consells Comarcals de Muntanya.
Hi assistirà el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila.

Projecte Innovador (antic Pireníssim): S’està preparant una proposta de
conveni amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, entitat titular de la
subvenció. Dimarts dia 26 es reuniran a Sort els serveis tècnics encarregats
del projecte de cada comarca.
El Sr. Ubach informa dels següents temes:
Sopar d’empresaris del Pallars: Organitzat pel Consell Comarcal del Pallars
Jussà es va celebrar el dia 16 de febrer d’enguany a la Pobla de Segur, amb
l’assistència del Sr. Pere Torres Grau, Secretari d’Empresa i Competitivitat,
Sr. Josep M. Rovira, dtor gral d’ENDESA a Catalunya, Sr. Josep González,
president de PIMEC, Sr. Oriol Oró, conseller delegat de GlobaLleida, Sr.
Xavier Pont, diputat provincial, Sr. Carles Sumarroca, president de
Bodegues Sumarroca, Sr. Josep M. Mauri, Representant personal del
Coprincep episcopal d'Andorra, entre d’altres.
Avui dia 19 de febrer s’han reunit amb el president del Consell els 3
portaveus dels grups polítics comarcals: Sr. Francesc Borrell Grau (PSC),
Sr. Josep Castells Farré (ERC) i Sr. Constante Aranda Farrero (CiU), per
consensuar el règim de sessions del Consell d’Alcaldes i preparar el proper
consell, l’ordre del dia del qual s’establirà a la Comissió permanent.
Dissetè.- Precs i preguntes. Exp. 108/2013
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, es fa constar que
durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir
expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat corresponent.
En compliment de l'article 110 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vist i plau
El President,

