
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 
D’OCTUBRE DE 2014 
 
NÚM.: 8/2014 
DATA:  7 d’octubre de 2014 
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 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 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
 
Quòrum 
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de 
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la 
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori 
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones 
que els substitueixin legalment hi siguin presents. 
 



En conseqüència, atesa l’assistència del president, 6 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 
 
Pel 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 19 d’agost de 2014. Exp. 274/2014. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 19 d’agost de 2014, que s’ha tramés a tots els 
consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 19 d’agost de 2014, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 309/2014 
 
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la 
sessió d'aquesta Junta de Govern. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats  
del 82/2014 al 90/2014, del 92/2014 al 104/2014 i del 106/2014 
al 112/2014, que consten a l’expedient 309/2014 i es donen íntegrament 
per reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 



La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 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: 82/2014 concertant una 
operació de crèdit amb Catalunya Banc, SA. 84/2014 aprovant el preu 
públic de les entrades als concerts del X Festival del Romànic i dels Castells 
de Frontera. 86/2014 aprovant el preu públic del servei “Bus de la Festa”. 
89/2014 aprovant el document d’al�legacions contra la resolució de la 
directora del SOC en relació a l’expedient T7C-04/11. 93/2014 aprovant el 
protocol addicional de concreció per a l’any 2014 del Contracte programa 
per a la coordinació i col�laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 94/2014 aprovant el 
document d’al�legacions contra la resolució de l’Informe definitiu sobre la 
verificació de la despesa declarada a 30 de juny de 2013 del projecte FEDER 
(GO035020). 107/2014 aprovant la cessió de crèdit de la fra. núm. 572 i 
573 de l’empresa Clara Farrero Solsona a favor de Banco de Sabadell, SA.  
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: 83/2014 aprovant la memòria de l’actuació 
“Instal�lació de senyalització interpretativa sobre els ocells carronyaires i els 
espais d’interès natural del Pallars Jussà a l’Epicentre” i sol�licitud de 
subvenció a la direcció general de Medi Natural i Biodiversitat. 85/2014 
aprovant l’atorgament d’una subvenció a l’ajuntament de Talarn. 87/2014 
aprovant l’adjudicació de la redacció de l’ “Estudi per a la definició d’un 
projecte de mobilitat sostenible com a base de la dinamització turística de la 
comarca i el seu posicionament en els mercats exteriors” a l’empresa 
Despatx Capellà Ballbé, SL. 88/2014 aprovant la certificació 1a i última de 
l’obra PG-DL-2012/750 i el seu pagament. 90/2014 contractant pel 
procediment d’urgència a la Sra. E. Nissarre com a educadora social i a la 
sra. C. Oliet com a tècnic. 92/2014 autoritzant a les empreses 
adjudicatàries del servei de menjador escolar a emetre rebuts als pares dels 
alumnes usuaris del servei. 95/2014 aprovant la contractació urgent del 
sr. J. Jurado com a subaltern. 96/2014 aprovant el Pla de Seguretat i Salut 
i la certificació 1a i última de l’obra “Adequació de l’entorn i integració 
paisatgística d’equipaments turístics”. 97/2014aprovant la certificació 4a 
de l’obra PG-ET-2012/761. 98/2014 aprovant la certificació 1a i única de 
l’obra PG-DL-2012/749 i el seu pagament. 99/2014 aprovant el 
reconeixement dels serveis previs prestats pel sr. O. Boneta. 100/2014 
aprovant la memòria de l’acció “Foment de l’ocupació i el teixit empresarial 
del Pallars Jussà” i sol�licitud de subvenció al Departament d’Empresa i 
Ocupació. 101/2014 aprovant la inclusió de la presentació en el registre 
electrònic del Consell Comarcal dels escrits i sol�licituds de les instal�lacions 
juvenils. 102/2014 aprovant el servei de teleassistència a la sra. M. 
Ramoneda, sra. P. Coma, sr. P. López i sra. M. Arbonés. 103/2014 



aprovant el compromís socioeducatiu dels menors R. I J.A. Montserrat. 
104/2014 aprovant la modificació de la jornada laboral del sr. D. Vitoria. 
106/2014 aprovant la renocació del compromís socioeducatiu dels menors 
H. I F. Hammoumi.  108/2014 aprovant la contractació urgent de la sra. E. 
Nisarre com a educadora social. 109/2014 nomenant el sr. Lluís Bellera, 
president en funcions, del Consell Comarcal del 26 d’agost de 2014 al 4 de 
setembre de 2014. 110/2014 autoritzant a l’entitat “Tuareg 4x4 club 
esportiu” a realitzar una excursió en vehicles 4x4 els dies 20, 21, 27 i 28 de 
setembre de 2014. 111/2014 aprovant la certificació 11a de l’obra 
“Projecte constructiu d’ampliació del diposit controlat comarcal de Tremp” i 
la fra. núm. 2014006 de l’empresa UTE Pallars, Àridos Roma, SAU i Enric 
Mitjana Dalmau. 112/2014 aprovant el projecte tècnic de l’actuació “Pla 
d’actuacions de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i rural de 
camins del Pallars Jussà”.  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
308/2014 
 
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la 
sessió d'aquesta Junta de Govern. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
44/2014 al 61/2014 que consten a l’expedient 308/2014 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 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: 
 
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: 46/2014 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 4/2014 i el seu pagament. 
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M. 
Ardanuy Tarrat, número: 44/2014 atorgant un ajut d’urgència social a la 
sra. I. Muñoz. 45/2014 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
47/2014 atorgant una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal. 48/2014 
atorgant un ajut d’urgència social a la sra. E. Chelpanova. 49/2014 
atorgant un ajut d’urgència social al sr. J. Gibert. 50/2014 aprovant la fra. 
2503200000090564 d’Applus Iteuve Technology, SL i el seu pagament. 



51/2014 aprovant vàries factures i el pagament. 52/2014 atorgant un 
ajut d’urgència social a la sra. S. Ferrer. 53/2014 aprovant el pagament de 
les subvencions atorgades a entitats, associacions i ajuntaments. 54/2014 
aprovant el complement d’activitat del mes de juliol de 2014. 55/2014 
aprovant vàries factures i el pagament. 56/2014 aprovant vàries factures i 
el pagament. 57/2014 atorgant un ajut individual de desplaçament. 
58/2014 aprovant vàries factures i el pagament . 59/2014 aprovant el 
pagament dels xecs servei del mes de gener i febrer de 2014. 60/2014 
aprovant vàries factures i el pagament. 61/2014 atorgant un ajut 
d’urgència social al sr. A. Lao. 
 
Quart.- Aprovació del conveni de col�laboració específic entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en 
relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal 
del Pallars Jussà. Exp. 176/2014 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 20 de maig de 
2014, d’aprovació del conveni de col�laboració específic entre el 
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en relació a 
la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà. 
Anualitat 2014. 
 
Atès que en data 21 d’agost de 2014, el Departament de Cultura ha tramès 
un nou redactat del conveni de referència. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració específic entre el Departament de 
Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en relació a la transferència 
anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà. Anualitat 2014, 
que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, 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, 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 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 



de 13 de juny, 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 (2.1 e) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 20 de maig de 2014, d’aprovació del conveni de col�laboració 
específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà en relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal 
del Pallars Jussà. Anualitat 2014. 
SEGON.-  Aprovar el text del nou redactat, del conveni de col�laboració 
específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà en relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal 
del Pallars Jussà. Anualitat 2014, que consta a l’expedient. 
TERCER.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
QUART.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura. 
CINQUÈ.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
SISÈ.- 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. 
 
Cinquè.- Aprovació de l’addenda de col�laboració entre el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per a l’encàrrec de gestió del PUOSC 
2008-2012. Exp. 210/2014. 
 
Vist el text, de l’addenda al conveni de col�laboració entre el Departament 
de Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
2008-2012, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, 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, 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 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 
de 13 de juny, 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 (2.1 e) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni de col�laboració entre el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2008-2012, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 
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. 
 
Sisè.- Aprovació del conveni de col�laboració entre l’Agència 
Catalana de la Joventut i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en el 
marc del Programa de descomptes del Carnet Jove a les persones 
titulars.  Exp. 305/2014. 
 
Vist el text, del conveni col�laboració entre l’Agència Catalana de la Joventut 
i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en el marc del Programa de 



descomptes del Carnet Jove a les persones titulars, que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, 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, 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 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 
de 13 de juny, 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 (2.1 e) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar del conveni col�laboració entre l’Agència Catalana de la 
Joventut i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en el marc del Programa de 
descomptes del Carnet Jove a les persones titulars, que consta a 
l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de la Joventut. 
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. 
 



Setè.- Aprovació del contracte de col�laboració “Tarjetas Master” 
amb el Reial Automòbil club de Catalunya (RACC). Exp. 306/2014. 
 
Vist el text, del contracte de col�laboració “Tarjetas Master” entre el Reial 
Automòbil Club de Catalunya (RACC) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, 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, 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 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 
de 13 de juny, 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 (2.1 e) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del contracte de col�laboració “Tarjetas Master” 
entre el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del contracte. 
TERCER.- Trametre aquest acord al RACC. 
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. 
 
Vuitè.- Sol�licitud de pròrroga del conveni interadministratiu en 
relació a la prestació del Servei d’atenció precoç per l’any 2015. 
Exp. 379/2013. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 5 de novembre 
de 2013, d’aprovació del conveni de conveni de col�laboració 
interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la prestació del 
servei del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), per 
a l’anualitat 2014.  
 
Atès la necessitat de sol�licitar una pròrroga del conveni interadministratiu 
de referència, per la prestació del servei d’atenció precoç durant l’anualitat 
de 2015. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Sol�licitar a l‘Institut Català d’Assistència i Serveis Socials la 
pròrroga del conveni interadministratiu entre l’institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la prestació del 
servei del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, per 
l’anualitat 2015. 
SEGON.- Trametre aquest acord a la Subdirecció general de Gestió de 
Recursos de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.- Aprovació del conveni de col�laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Reintegra. Exp. 307/2014. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’Associació Reintegra, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït, per al desenvolupament del projecte d’inserció 
laboral INCORPORA. 
 



Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, 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, 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 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 
de 13 de juny, 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 (2.1 e) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col�laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Reintegra, que consta a l’expedient 
i es dóna íntegrament per reproduït, per al desenvolupament del projecte 
d’inserció laboral INCORPORA. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Associació Reintegra. 
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 de l’acord marc de col�laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i la Societat de Foment, SA “JussActiu”. 
Exp. 304/2014. 
 



Atès que el Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Societat de Foment del 
Pallars Jussà, SA “Jussactiu” col�laboren des de la creació d’aquesta per 
trobar noves solucions de desenvolupament econòmic i social de la 
comarca. 
 
Atès que el Consell Comarcal vol impulsar la creació i posada en marxa de 
la Xarxa de serveis de proximitat i de la central múltiple de serveis al Pallars 
Jussà.  
 
Atès que dels treballs realitzats en el marc del programa “Treball a les 7 
comarques” se’n desprèn que es recomanable establir un marc de 
col�laboració amb la Societat de Foment del Pallars Jussà, SA “Jussactiu”. 
 
Atès que el desenvolupament d’aquest projecte suposarà un impuls 
econòmic per la comarca.  
 
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.- Donar suport a la Societat de Foment del Pallars Jussà, SA 
“Jussactiu”, adscrivint al tècnic, sr. Enric Bardella Martínez del servei de 
promoció econòmica a la Societat de Foment del Pallars Jussà, SA 
“Jussactiu” i en conseqüència determinar que les tasques de l’esmentat 
personal es desenvoluparan dins de les funcions de “Jussactiu”. 
SEGON.- Determinar que el desenvolupament de les tasques de “Jussactiu” 
es realitzaran en les oficines del Consell Comarcal del Pallars Jussà situades 
al c. Pau Casals, 14 de Tremp, catalogat com a centre de treball del Consell 
Comarcal. 
TERCER.- Aprovar l’inici d’un acord marc de col�laboració entre el Consell 
Comarcal i la Societat de Foment del Pallars Jussà, SA per desenvolupar la 
Xarxa de serveis de proximitat, que es desenvoluparà en un futur amb la 
signatura dels corresponents compromisos. 
 
Onzè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Exp. 
275/2013. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 16 de juliol 
de 2014 d’aprovació de la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa 
de RSU de l’anualitat 2012, per import de 77,37 € a CAIXABANK, SA, de 
l’immoble situat a l’av. Catalunya, 14 3r 1a de la Pobla de Segur. 



 
Vist l’informe tècnic que consta a l’expedient, on posa de manifest que a 
més de retornar l’import del rebut corresponent a 77,37 €, CAIXABANK, SA 
també sol�licitava la devolució de l’import del recàrrec i demora que 
ascendeix a la quantitat de 20,04 € i que procedeix aquesta devolució. 
 
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’ingrés indegut del recàrrec i demora del 
rebut de la taxa de RSU de l’anualitat 2012, per import de 20,04 € a 
CAIXABANK, SA, de l’immoble situat a l’avinguda Catalunya, 14 3r 1a de la 
Pobla de Segur.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada 
 
Dotzè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
38/2014 
 
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i 
la col�laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la 
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a 
la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.  
 
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de 
2013. 
 
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió 
de subvenció segons s’indica a continuació:   
 
SAD SOCIAL: 



 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els 
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció 
que s’indica: 
SAD SOCIAL: 

 
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. 
 
Tretzè.- Informes. Exp. 311/2014. 
 
El sr. Ubach informa sobre els següents assumptes: 
 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Social   /       % Subv 

2014/00200 MPMJ 3693456-- 21/07/2014 ALTA 30 h/mes          100% 
Atenció social i personal 

2014/00133 PBB 4072584-- 01/08/2014 ALTA 30 h/mes            100% 
Atenció social i personal 

2014/00145 LPC 3722979-- 11/08/2014 ALTA 6 h/mes              100% 
Ordre i cura de la llar 

2014/00176 MATL 3759041-- 25/08/2014 ALTA 20 h/mes           100% 
Ordre i cura de la llar i  
atenció personal 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Social   /       % Subv 

2014/00200 MPMJ 3693456-- 21/07/2014 ALTA 30 h/mes          100% 
Atenció social i personal 

2014/00133 PBB 4072584-- 01/08/2014 ALTA 30 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

2014/00145 LPC 3722979-- 11/08/2014 ALTA 6 h/mes             100% 
Ordre i cura de la llar 

2014/00176 MATL 3759041-- 25/08/2014 ALTA 20 h/mes           100% 
Ordre i cura de la llar i  
atenció personal 



Primer 
Finalització de l’obra d’ampliació del dipòsit controlat de residus comarcal. 
 
Segon 
Eternal Running: aquesta prova esportiva es desenvoluparà el dia 19 
d’octubre al circuït de Cellers, al municipi de Castell de Mur. Seguidament 
explica els actes previs a la prova de 10 km i 64 obstacles. La presentació 
es farà el dia 15 d’octubre a l’Epicentre. 
 
Catorzè.- Precs i Preguntes. Exp. 310/2014. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si 
ha calgut reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat 
corresponent. 
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària habilitada,    Vist i plau                        
       El President, 
 
 


