
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 2 DE JUNY 
DE 2015 
   
NÚM.: 4/2015 
DATA:  2 de juny de 2015 
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 21 d’abril de 2015. Exp. 160/2015 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 21 d’abril de 2015, 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 3 de novembre de 2014 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 21 d’abril de 2015, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 212/2015. 
 
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 40/2015 al 61/2015 i del 63/2015 al 68/2015 , que consten a 
l’expedient 212/2015 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 3 de novembre de 2014 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: 49/2015 aprovant el 
protocol addicional de concreció per a l’any 2015 del Contracte Programa en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 52/2015 autoritzant a l’empresa Travel Nexus Spain, 
SL per realitzar una excursió en vehicles 4x4. 56/2015 aprovant el 
document d’al�legacions contra les incidències i observacions de l’Informe 
provisional de verificació sobre el terreny i de l’audit. 1 sobre la despesa 
declarada a 30 de juny de 2014 del projecte FEDER.  
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: 40/2015 sol�licitant una subvenció a la Diputació 
de Lleida pel finançament del servei de transport escolar no obligatori. 
41/2015 aprovant la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. 42/2015 
aprovant l’addenda al conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal i la 
Congregació Fills de la Sagrada Família. 43/2015 aprovant la memòria 
“Actuacions urgents per al tractament de lixiviats del dipòsit controlat de 
Tremp, derivades de les obres d’ampliació” i sol�licitud de subvenció a 
l’Agència de Residus de Catalunya. 44/2015 donant de baixa el compromís 
socioeducatiu del menor JALP. 45/2015 aprovant la contractació urgent de 
la Sra. Palau. 46/2015 aprovant l’adjudicació del contracte menor del 
servei de transport adaptat al Centre de dia de Tremp. 47/2015 aprovant 
la certificació de l’obra “Instal�lació de senyalització interpretativa sobre els 
ocells carronyaires i els espais d’interès natural del Pallars Jussà a 
l’Epicentre, el centre de visitants del Pallars Jussà”, la factura i el pagament. 
48/2015 aprovant el conveni de col�laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família, l’ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal per a 
la gestió de l’Oficina Jove del Pallars Jussà. 50/2015 convocant la reunió 
de la Mesa de contractació del procediment obert del Servei d’ajuda a 
domicili. 51/2015  desestimant les al�legacions al padró fiscal de la taxa 
d’escombraries de l’any 2015 i aprovant-lo definitivament. 53/2015 
sol�licitant al Departament de Salut que el Consell Comarcal pugui formar 
part del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida. 54/2015 nomenant el 
sr. Ardanuy representant del Consell Comarcal a la comissió de selecció del 
personal tècnic impulsor del Programa de garantia juvenil i la sra. Caballero 
suplent. 55/2015 autoritzant a Motoabast, SL per realitzar una excursió 
mototurística de caràcter lúdic. 57/2015 aprovant la memòria “Camins del 
Jussà. Difusió i manteniment de la xarxa de senders” i sol�licitud de 
subvenció a l’IDAPA. 58/2015 aprovant l’adjudicació de l’acció 
“Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la seva integració 
en la dinamització turística del Pallars Jussà”, a favor del Despatx Capellà 
Ballbé, SL. 59/2015 aprovant l’adjudicació de l’acció “Desenvolupament 
d’una estratègia público-privada de dinamització turística del Pallars Jussà: 
la mobilitat sostenible, una oportunitat per la comarca”a favor de Despatx 
Capellà Ballbé, SL. 60/2015 aprovant l’adjudicació de l’acció “Posada en 
marxa del servei de centre per a l’autonomia personal i coordinació del 



mateix amb la central múltiple de serveis de proximitat” a favor d’ALTER 
CIVITES, SL. 61/2015 aprovant l’adjudicació de l’acció “Disseny, 
estructuració i comunicació d’un producte turístic relacionat amb la cervesa 
artesana” a favor de DALEPH.  63/2015 deixant sense efectes el decret de 
presidència 146/2014 i aprovant el conveni de col�laboració entre el 
Ministeri de Defensa i el Consell Comarcal per a l’ús de la piscina 
climatitzada de l’AGBS. 64/2015 aprovant l’adquisicíó d’un camió grua 
portacontenidors. 65/2015 aprovant el compromís socioeducatiu el menor 
KPB. 66/2015 formulant recurs de reposició contra el rebut de l’IBI de 
l’objecte tributari situat al C. Soldevila, 25 de Tremp. 67/2015  aprovant la 
sol�licitud del servei de teleassistència de la sra. Farras. 68/2015 aprovant 
el conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament de 
Tremp, pel projecte “Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà 2015”. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
213/2015.  
 
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 
103/2014, 105/2015 i 106/2014 i del 19/2015 al 24/2015 que 
consten a l’expedient 165/2015 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 3 de novembre de 2014 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.- 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: 106/2014 aprovant les factures de la relació 
núm. 9/2014 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: 103/2014 aprovant el pagament a l’ajuntament 
de la Pobla de Segur de la subvenció del Pla d’execució anual. Projecte 
Treball a les 7 comarques. 2013. 105/2014 aprovant els ajuts d’urgència 
social que consten a l’expedient núm. 81/2014. 19/2015 atorgant un ajut 
d’urgència social a la sra. NVS. 20/2015 aprovant les factures de la relació 
núm. 1/2015 i el seu pagament. 21/2015 aprovant el complement 
d’activitat del mes d’abril de 2015. 22/2015 resolent favorablement la 
reclamació patrimonial del sr. Cáceres. 23/2015 aprovant la fra. núm. 



A/1532018 de l’empresa SAFF DISLLUM, SLU. 24/2015 atorgant un ajut 
d’urgència social a la sra ICL.  
 
Quart.- Aprovació del conveni de col�laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de 
transport i menjador escolar. Curs 2014-2015. Exp. 327/2014. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà per al finançament de les competències 
delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei 
escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al 
curs 2014-2015, que consta a l’expedient. 
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
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, 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 (2.1 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 3 de novembre de 2014 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 l’administració 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà per al finançament de les 
competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, 
del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, per al curs 2014-2015, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament d’Ensenyament. 
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. 
 
Cinquè.- Aprovació del XIII Pla Comarcal “Jussàeducació” i 
atorgament d’ajuts. Curs 2014-2015. Exp. 369/2014. 
 
Vist el document del XIII Pla Comarcal “Jussàeducació” del Pallars Jussà per 
al curs 2014-2015, que consta a l’expedient, organitzat conjuntament entre 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de Recursos Pedagògics del 
Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització Lingüística Servei Comarcal 
de Català. I que descriu les activitats que s’ofereix al centres educatius de 
la comarca, amb l’objectiu de difondre el valor arqueològic, patrimonial, 
cultural i artístic de la comarca, promoure el valor didàctic dels espectacles 
escolars, afavorir la interrelació entre els centres educatius, etc. 
 
Vistes les sol�licituds presentades pels centres educatius de la comarca, en 
el marc del XIII Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs escolar 2014-
2015, que consten a l’expedient i es descriuen a continuació: 
 

Centre Educatiu Activitat 
INS Tremp Intercanvi Escolar amb Aarschot Bèlgica. 

Centre Damiaaninstituut 
INS Tremp Intercanvi Escolar amb Saint Affrique França. 

Lycée-Collège Jean Jaurès. 
INS Tremp Intercanvi Escolar amb Lodz (Polònia). 

Centre XXV Lyceum w Lodzi 
ZER Pallars Jussà Trobada d’escoles de la ZER 

 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 b) i (2.3 
k) del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 
d’octubre de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 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 el document del XIII Pla Comarcal “Jussàeducació” del 
Pallars Jussà per al curs 2014-2015, que consta a l’expedient, organitzat 
conjuntament entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de 
Recursos Pedagògics del Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística Servei Comarcal de Català. 
SEGON.- Aprovar l’atorgament de les subvencions als centres educatius de 
la comarca, en el marc del XIII Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs 
2014-2015, segons es descriu a continuació: 
 

Centre Educatiu Activitat Subvenció 
Atorgada 

€ 
INS Tremp Intercanvi Escolar amb Aarschot 

Bèlgica 
180,00 

INS Tremp Intercanvi Escolar amb Saint Affrique 
França 

180,00 

INS Tremp Intercanvi Escolar amb Lodz 
(Polònia). Centre XXV Lyceum w Lodzi 

180,00 

ZER Pallars Jussà Trobada d’escoles de la ZER 150,00 
 
TERCER.- Comunicar als centres escolars preceptius, aquest acord. 
QUART.- Exposar aquest acord al públic, a la seu electrònica, de 
conformitat amb el que disposa l’article 8 (1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Sisè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp.28/2015  
 
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 DEPENDÈNCIA 
 
 
 



Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD 
dependència/  % Subv.  

2014/00133 MCS 7806385-- 12/05/2015 ALTA 
15 h/mes           50%  
Atenció social i personal  

2013/00131 FSG 7804755-- 01/05/2015 ALTA 
21 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

 
SAD SOCIAL 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD  
SOCIAL /        % Subv.  

2015/00061 BGA 4106680-- 01/04/2015 ALTA 

20 h/mes           100%  
Atenció social i personal I 
ordre i cura de la llar  

2015/00345 MFP 4078016-- 01/04/2015 ALTA 

15 h/mes           100% 
Atenció social i personal i 
ordre i cura de la llar 

2015/00029 MES 4077310-- 04/05/2015 ALTA 
30 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

 
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 3 de novembre de 2014 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 
 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD 
dependència/   % Subv.  

2014/00133 MCS 7806385-- 12/05/2015 ALTA 
15 h/mes           50%  
Atenció social i personal  

2013/00131 FSG 7804755-- 01/05/2015 ALTA 
21 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

 
SAD SOCIAL 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD  
SOCIAL /         % Subv.  

2015/00061 BGA 4106680-- 01/04/2015 ALTA 

20 h/mes           100%  
Atenció social i personal I 
ordre i cura de la llar  



2015/00345 MFP 4078016-- 01/04/2015 ALTA 

15 h/mes           100% 
Atenció social i personal i 
ordre i cura de la llar 

2015/00029 MES 4077310-- 04/05/2015 ALTA 
30 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

 
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. 
 
Setè.- Informe de les baixes de la cobrança executiva. Exp. 
70/2015. 
 
Vista la documentació, que consta a l’expedient, presentada pels subjectes 
passius descrits a continuació, sol�licitant la baixa de la cobrança executiva 
i/o de l’embarg, dels rebuts de la taxa per a la recollida i tractament de 
residus sòlids urbans i comprovada la documentació aportada s’ha 
considerat justa la reclamació que fan sobre el deute o l’embarg reclamat. 
 
Vistos els informes tècnics de data 14 d’abril i 20 de març de 2015, que 
consten a l’expedient, s’informa a la Junta de Govern que s’han donat de 
baixa de la cobrança executiva els següents rebuts: 
 

 
SUBJECTE PASSIU 

 
EXERCICI DEL 

DEUTE  

 
ADREÇA 

 

 
POBLACIÓ 

 
CAUSA DE LA BAIXA 

Víctor Ivan Blanquet Torm 2013 C. Major, 33 Suterranya No és propietari 

Patronat de la Fundació 
Catalunya - La Pedrera 

2013 C. Aragó, 52 1r 
2a 

Tremp No és propietari 

 
Vuitè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa Despatx Capella Ballbé, SL, ha sol�licitat al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va 
dipositar per respondre del compliment de la contractació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Seminari de presentació d’experiències de mobilitat sostenible. 
Import: 988,02 € 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, on es fa constar que es pot 
retornar la fiança. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 



La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Despatx 
Capellà Ballbé, SL per respondre del compliment de la contractació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Seminari de presentació d’experiències de mobilitat sostenible. 
Import: 988,02 € 
SEGON- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Novè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 211/2015. 
 
El sr. Ubach informa dels següents assumptes: 
 
Sol�licitud subvenció IEI pel festival de música als Castells i Romànic: L’IEI 
subvencionarà aquest festival per import de 5.400,00 €. La presentació es 
farà a la Seu de la Diputació. 
 

Presentació del llibre “La Conca de Tremp, On les pedres parlen”: Es va 
presentar divendres dia 29 de maig de 2015 pels autors de l’obra srs. Joan 
Rosell i Gonzalo Rivas, van fer una xerrada-presentació a l’Epicentre. 
Posteriorment van signar un seguit de llibres. 
 
A la presentació d’aquest llibre, impulsat pel Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, s’hi ha de sumar l’exposició “On les pedres parlen” iniciada per 
l’ajuntament de Tremp, que es presentarà aquesta setmana. Es vol posar 
en valor i reconèixer la riquesa paisatgística i científica de la Conca de 
Tremp. 
 
Presentació de l’audiovisual “El cel fosc del Pallars”: Més d’un centenar de 
persones van presenciar aquest acte que es va realitzar el diumenge dia 31 
de maig, és un resum de 6.000 fotos, realitzat voluntàriament pel sr. Xavier 
Palau i altres col�laboradors locals.  
 
L’assistència va ser important i la projecció de l’audiovisual va estar molt 
ben acollida.  
 
Aquest audiovisual ha quedat com equipament fixe a l’Epicentre, a partir 
d’una actuació de 10.000 € finançada pel Consell Comarcal mitjançant l’IEI. 
 
Visita a Antist (Torre de Capdella): Avui el sr. Ubach ha visitat a Antist un 
camp de treball, on 62 estudiants de la Universitat de Breda (Holanda) 
estan rehabilitant paret de pedra seca, assessorats per un equip de tècnics,  
dins del programa de desenvolupament d’activitats sobre la natura. 
 



En aquest programa col�laboren el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
l’ajuntament de la Torre de Capdella i l’Associació Marques de Pastor. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els assistents 
i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a 
l'apartat corresponent. 
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària,     Vist i plau                        
       El President, 
 


