
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 20 
DE NOVEMBRE DE 2012 
 
NÚM.: 17/2012 
DATA:  20 de novembre de 2012 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOAN UBACH ISANTA 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
VICEPRESIDENT 3r 
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ 
CONSELLERS 
SR. JULIÀ ROSELL  OLIVA 
SR. JOSEP PONT BONET 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. CONSTANTE ARANDA  FARRERO 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
 



Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió 
ordinària de 6 de novembre de 2012. Exp. 446/2012. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 6 de novembre 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 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 6 de novembre 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. 
462/2012. 
 
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, numerats 
del 104/2012 al 119/2012 que consten a l’expedient 462/2012 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 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 115/2012 nomenant els 
representants de la corporació a la Comissió paritària del conveni col·lectiu 
del personal laboral del Consell Comarcal. 116/2012 aprovant el conveni 
entre l’INS Tremp i el Consell Comarcal per la formació pràctica de 
l’alumna Redzheb. 119/2012 inscrivint la suspensió temporal d’activitat de 
la instal·lació alberg de joventut “La Torre”. 
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: 104/2012 aprovant la contractació del servei de 
menjador escolar de la UEC de Tremp, col·legi AESO d’Isona i col·legi 
d’Espluga de Serra. 105/2012 rescindint el contracte del servei de transport 
escolar de la línia Cérvoles-La Pobla de Segur. 106/2012 aprovant la 
sol·licitud d’una subvenció a l’IDAPA. 107/2012 donat de baixa el 
compromís socioeducatiu de dos menors. 108/2012 aprovant la 
contractació, per contracte menor, de vàries línies de transport escolar pel 
curs 2012-2013. 109/2012 habilitant la tècnic responsable de l’Oficina de 
Consum per expedir còpies autentificades de documents. 110/2012 
aprovant la memòria del programa CONSELLVOL i sol·licitud de 
subvenció a la Direcció General de Migracions. 111/2012 aprovant la 
sol·licitud del servei de teleassistència de la Sra. Farré. 112/2012 aprovant 
la sol·licitud del servei de teleassistència de la Sra. Agulló. 113/2012 
sol·licitant al Departament de Benestar Social i Família la inscripció del 
(SEAIA) al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. 114/2012 
atorgant la 2a Beca de recerca del Pallars Jussà a la Sra. Noemí Riudor 
García. 117/2012 aprovant l’adjudicació del contracte de l’obra 
“Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’Església de 
Paüls” a l’empresa Construccions Espot Cardós, SL. 118/2012 Sol·licitant a 
la Direcció General de Patrimoni Cultural l’autorització per signar en nom i 
representació de la Generalitat de Catalunya la cessió en comodat del fons 
documental de l’ajuntament de Salàs de Pallars a l’Arxiu Comarcal. 



Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
461/2012. 
 
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, numerats del 
73/2012 al 83/2012 que consten a l’expedient 461/2012 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 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número:  74/2012 aprovant la 
fra. núm. 173 de l’empresa Clara Farrero Solsona i la cessió de crèdit a 
favor de Banco de Sabadell, SA. 78/2012 aprovant les factures incloses en 
la relació 7/2012 i el seu pagament. 81/2012 aprovant el nomenament del 
director tècnic i coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra 
“Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’Església de 
Paüls”.  
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M. 
Ardanuy Tarrat, número: 73/2012 aprovant el reconeixement de l’obligació 
d’aportar 9.600,00 € a la constitució de l’empresa “Societat de Foment del 
Pallars Jussà, SA”. 75/2012 aprovant el pagament de 13.438,14 € al 
Consell Esportiu del Pallars Jussà. 76/2012 aprovant el pagament dels ajuts 
individuals de desplaçament del curs 2011-2012. 77/2012 autoritzant a la 
Sra. Elies a assistir al curs “Manipulació segura de carretons elevadors”. 
79/2012 aprovant el pagament del complement d’activitat del mes 
d’octubre de 2012. 80/2012 aprovant el 2n pagament de la I Beca de 



recerca del Pallars Jussà. 82/2012 aprovant el pagament de subvencions 
atorgades a entitats i associacions. 83/2012 aprovant la fra. núm. 2/2012 de 
l’Associació Cultural Cambuleta i el seu pagament. 
 
Quart.- Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya i el Consell  Comarcal del Pallars Jussà relatiu a l’oficina 
d’habitatge. Exp. 460/2012 
 
Vist el text, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i 
encàrrec de gestions entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per al primer semestre de 2013, relatiu 
a l’Oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, que consta a 
l’expedient i es dona íntegrament per reproduïda. 
 
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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per al primer semestre 
de 2013, relatiu a l’Oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, que 
consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduïda. 
SEGON.-  Facultar el President per a la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord l’Agència de l’habitatge de Catalunya. 
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. 
 
Cinquè.- Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà relatiu al programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatges. Exp. 459/2012. 
 
Vist el text, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, per al primer semestre de 2013, relatiu al programa de mediació per 
al lloguer social d’habitatges, que consta a l’expedient i es dona 
íntegrament per reproduïda. 
 
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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per al primer semestre de 2013, relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, que consta a 
l’expedient i es dona íntegrament per reproduïda. 
SEGON.-  Facultar el President per a la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord l’Agència de l’habitatge de Catalunya. 
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. 
 



Sisè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa de 
RSU. Exp. 232/2011 
 
Primer.  
 
Vist l’escrit de la Sra. M. Angels Pedros Bellostes amb núm. registre 1674 
de 19 de setembre 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 2010 de l’immoble situat a la carretera s/n baix, 4 de Salàs 
de Pallars. 
  
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 94,09 €, atenent que des de l’any 2007 no és de la seva titularitat. 
  
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, dels 5 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 94,09 € de l’immoble situat a la 
carretera s/n baixos, 4 de Salàs de Pallars a nom de M. Angles Pedrós 
Bellostes.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 



 
Segon 
 
Vist l’escrit amb núm. registre 1877 de data 26 d’octubre de 2012 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 2011 de l’habitatge 
situat al carrer Francesc Macià, 16 duplex 2 de Tremp a nom de SOTJA 95 
SL i pagat per la Sra. M. Angeles Capella Rispa. 
  
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 2011 per 
import de 85,11 €, atenent que la Sra. Capella no és la titular del rebut 
pagat per error. 
  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que regula el cobrament de la taxa de referència. 

 
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple 
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de 
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2011 per import de 85,11 € de l’habitatge situat al carrer 
Francesc Macià, 16 duplex 2 de Tremp a nom de SOTJA 95 SL i pagat per 
la Sra. M. Angeles Capella Rispa. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 



 
 
Tercer  
 
Vist l’escrit de l’advocada Elisabet Mas Fontseca amb núm. registre 1810 
de 16 d’octubre de 2012, en representació del Sr. Emili Morella Bonales, 
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 2009 i 2011 
de l’immoble situat al carrer Major, 18 de Suterranya. 
  
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 2009 i 
2011 per import de 96,45 € i 77,37 €, atenent que des de l’any 2007 no és 
de la seva titularitat. 
  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que regula el cobrament de la taxa de referència. 

 
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple 
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de 
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2009 i 2011 per import de 96,45 € i 77,37 €,  de 
l’immoble situat al carrer Major, 18 de Suterranya. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
 



Setè.- Aprovació del procediment de contractació de la redacció del 
projecte per l’adequació de l’espai expositiu a l’edifici CITA. Exp. 
373/2012. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 7 d’agost de 2012 d’aprovació 
de la memòria titulada “Honoraris de redacció del projecte per l’adequacio 
de l’espai expositiu a l’edifici CITA”, redactada per l’enginyer industrial 
Sr. German Palacin amb un pressupost total de 23.050,00 € IVA inclòs. 
 
Vist l’edicte d’exposició pública, publicat en el BOPL núm. 130 de 20 de 
setembre de 2012 i en el DOGC núm. 6221 de 27 de setembre de 2012, ha 
quedat definitivament aprovada. 
 
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei “Honoraris 
de redacció del projecte per l’adequacio de l’espai expositiu a l’edifici 
CITA”, per procediment negociat sense publicitat amb un pressupost de 
licitació de 19.049,59 € 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 
5 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 
“Honoraris de redacció del projecte per l’adequacio de l’espai expositiu a 



l’edifici CITA”, per procediment negociat sense publicitat amb un 
pressupost de licitació de 19.049,59 € IVA exclòs. 
SEGON.- Sol·licitar a un mínim de tres empreses del sector oferta 
econòmica per la redacció del servei “Honoraris de redacció del projecte 
per l’adequacio de l’espai expositiu a l’edifici CITA”. 
TERCER.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
Vuitè.- Aprovació del procediment de contractació del Pla de difusió 
del Pallars Jussà. Exp. 147/2012. 
 
Vist el decret de presidència 25/2012, de 21 de març, d’aprovació de la 
memòria de l’actuació “Pla de difusió del Pallars Jussà”, redactada per 
l’historiador Manel Miró de l’empresa STOA. Propostes culturals, 
turístiques, SL amb un pressupost de 59.353,99 € IVA Inclòs. 
 
Vist l’edicte d’exposició pública, publicat en el BOPL núm. 51 de 12 
d’abril de 2012 i en el DOGC núm. 6107 de 13 d’abril de 2012, ha quedat 
definitivament aprovada. 
  
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei “Pla de 
difusió del Pallars Jussà”, per procediment negociat sense publicitat amb un 
pressupost de licitació de 49.052,88 € més l’IVA vigent al 21 % per import 
de 10.301,11 €. 

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 
5 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 “Pla 
de difusió del Pallars Jussà”, per procediment negociat sense publicitat amb 
un pressupost de licitació de 49.052,88 € més l’IVA vigent al 21 % per 
import de 10.301,11 €. 
SEGON.- Sol·licitar a un mínim de tres empreses del sector oferta 
econòmica per la redacció del “Pla de difusió del Pallars Jussà”. 
TERCER.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.- Informes. Exp. 465/2012 
 
1) El Sr. Ubach informa sobre els següents assumptes: 
 
Visita del representant del Copríncep Episcopal d’Andorra 
El Sr. Josep M. Mauri i Prior va visitar la seu del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, l’Arxiu Comarcal i el Centre de visitants, el dia 14 de 
novembre d’enguany, es van tractar diferents temes d’interès mutu. 
També va informar sobre el pressupost que té el Bisbat d’Urgell per 
rehabilitar Esglésies parroquials que ascendeix a un màxim de 2.400,00 € 
per Esglèsia o bé com a màxim el 40% de la inversió total. Va convidar als 
representants del Consell a visitar el Palau del Bisbat de la Seu d’Urgell i a 
la inauguaració del nou Arxiu que es construeix entre la Catedral i el Palau. 
 
Reunió d’alcaldes 
Avui a les 20.00 hores es reuniran els alcaldes dels 10 municipis del Pallars 
que formaran part de l’empresa “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA”. 
Aquests municipis són els següents: Castell de Mur, Gavet de la Conca, 
Conca de Dalt, Llimiana, Isona i Conca Dellà, La Pobla de Segur, Sarroca 
de Bellera, Senterada, Talarn i La Torre de Capdella. Conjuntament amb el 
Consell Comarcal seran els suscriptors (socis públics) del capital públic de 
l’empresa. Pel que fa al capital privat s’han interessat 44 empreses 
relacionades amb la comarca (socis privats). 
Durant aquesta reunió també es demanarà el suport dels municipis pel 
programa de les 7 comarques per l’any 2012, que el Consell Comarcal 
sol·licitarà properament. 



Ja es compta amb el suport de diferents entitats públiques i privades del 
Pallars Jussà. 
 
Reunió d’empresaris a l’edifici CITA 
El dissabte dia 17 de novembre es van convocar diferents socis privats a 
l’auditori de l’edifici CITA. 
El Sr. Josep González, president de PIMEC, va presentar la nova empresa 
“Societat de Foment del Pallars Jussà, SA” i es va realitzar seguidament 
diferents actes, entre ells es va llegir el manifest de suport del Consorci 
GlobaLleida a la futura empresa. 
 
2) El Sr. Ardanuy informa sobre els següents temes: 
 
Seminaris de creació d’empreses innovadores 
La xarxa de centres d’empreses innovadores del Pallars Jussà ha organitzat 
un seguit de seminaris de creació d’empreses innovadores, patrocinats per 
la Diputació de Lleida i amb el suport del departament d’Empresa i 
Ocupació. 
El dijous dia 22 de novembre d’enguany començarà el primer dels 
seminaris esmentats, a l’edifici CITA, al qual s’han inscrit 17 empreses i la 
resta es faran a l’antiga seu del Consell Comarcal. 
 
Viver d’empreses a l’edifici CITA 
S’ha instal·lat a l’edifici CITA 5 despatxos destinats a viver d’empreses. 
S’hi poden instal·lar les empreses que ho sol·licitin al Consell Comarcal. 
 
S’ha preparat la documentació per l’adhesió dels ajuntaments a l’empresa 
“Societat de Foment del Pallars Jussà, SA”, per trametre als 10 ajuntaments 
que formaran part de l’empresa. 
 
Desè.- Precs i preguntes. Exp. 464/2012. 
 
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, 
 
 
 
 


