
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 6 
DE NOVEMBRE DE 2012 
 
NÚM.: 16/2012 
DATA:  6 de novembre de 2012 
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 
CONSELLERS 
SR. JOSEP PONT BONET 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JULIÀ ROSELL  OLIVA 
 



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 16 d’octubre de 2012. Exp. 423/2012. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 16 d’octubre 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 16 d’octubre de 2012, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Aprovació del conveni entre l’Agència Catalana del Consum 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
per prorrogar per al 2012 la coordinació de les actuacions en matèria 
de consum. Exp. 103/2012. 
 
Vist el text, del conveni entre l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per 
prorrogar per al 2012 la coordinació de les actuacions en matèria de 
consum, 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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, per prorrogar per al 2012 la coordinació de les actuacions en matèria 
de consum, 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’Agència Catalana del Consum. 
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. 
 
Tercer.- Atorgament de beques de menjador escolar per necessitats 
socioeconòmiques. Curs 2012-2013. 
 
Atès que el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el 
Departament d’Ensenyament, 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 2012, 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 dels ajuts de menjador escolar 
per necessitats socioeconòmiques tal com consta a l’expedient 274/2012. 
 
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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius del dia 1 d’octubre, 8 
d’octubre i 1 de novembre de 2012, els ajuts de menjador escolar per 



necessitats socioeconòmiques amb el percentatge de subvenció del cost del 
menjador escolar segons consta detallat a l’expedient 274/2012.  
SEGON.- 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. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
QUART.- Facultar el Sr. President per al compliment del present acord. 
 
Quart.- Acceptació del pressupost de l’empresa Asociación 
Electrotécnica Española. Exp. 299/2010. 
 
Vist l’expedient 299/2010 en relació al projecte “Nuevas subestaciones a 
400/220KV de Monzón e Isona de las líneas de conexión (Huesca y 

Lleida)”.  
 
Atès que s’ha sol·licitat a l’empresa Asociación Electrotécnica Española la 
redacció d’un informe d’alternatives al traçat de la línia de referència, amb 
menys impacte sobre el territori i les zones urbanes. 
 
Vist el pressupost, que consta a l’expedient, presentat per l’empresa 
Asociación Electrotécnica Española per import de 7.200,00 € més l’IVA 
vigent. 
 
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.2 a) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa Asociación 
Electrotécnica Española per import de 7.200,00 € més l’IVA vigent i en 
conseqüència encarregar-li la redacció d’un informe sobre les alternatives 
de traçat de la línia a 400 KV Arnedo (Osca) – Isona (Lleida), en base a 
l’avantprojecte elaborat per REE. 



SEGON.- Trametre el certificat de l’acord a l’empresa. 
TERCER.- Facultar el gerent per donar compliment a l’acord. 

 
Cinquè.- Devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa Riu Noguera, 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 descriuen a continuació 
i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Nova pavimentació i serveis a la plaça de l’Església d’Espui”  
Import: 6.718,73 € 
 
Atès que l’empresa Benito Arnó e Hijos, SA 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 descriuen 
a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XIX als municipis 
de Tremp, Conca de Dalt, Pobla de Segur, Isona, Salàs de Pallars i Torre de Capdella”  
Import: 13.377,15 € 
 
Atès que l’empresa Elaboració d’Àrids, 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 descriuen 
a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra:  “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XIX als municipis 
de Castell de Mur, Llimiana, Sant Esteve de la Sarga i Senterada” 
Import: 5.427,29 € 
 
Atès que l’empresa Enric Mitjana Dalmau 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 descriuen 
a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Creació d’un Centre d’Acollida Turística al Pallars Jussà. Fase II”  
Import: 4.494,83 € 
 
Atès que el transportista Lorenzo Alonso Veiga 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 descriuen 
a continuació i per l’import que s’indica: 



Títol del servei:  “Transport escolar de la línia Rivert-La Pobla de Segur dels cursos 
escolars 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010” 
Import: 658,09 € 
 
Vistos els informes tècnics, que consten a l’expedient, on es fa constar que 
es poden retornar les fiances. 
 
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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Riu 
Noguera, SL per respondre del compliment de la contractació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Nova pavimentació i serveis a la plaça de l’Església d’Espui”  
Import: 6.718,73 € 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Benito 
Arnó e Hijos, SA per respondre del compliment de la contractació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XIX als municipis 
de Tremp, Conca de Dalt, Pobla de Segur, Isona, Salàs de Pallars i Torre de Capdella”  
Import: 13.377,15 € 
TERCER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa 
Elaboració d’Àrids, SL per respondre del compliment de la contractació 
que es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra:  “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XIX als municipis 
de Castell de Mur, Llimiana, Sant Esteve de la Sarga i Senterada” 
Import: 5.427,29 € 
QUART.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Enric 
Mitjana Dalmau per respondre del compliment de la contractació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Creació d’un Centre d’Acollida Turística al Pallars Jussà. Fase II”  
Import: 4.494,83 € 



CINQUÈ.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar el transportista 
Lorenzo Alonso Veiga per respondre del compliment de la contractació que 
es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei:  “Transport escolar de la línia Rivert-La Pobla de Segur dels cursos 
escolars 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010” 
Import: 658,09 € 
SISÈ.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 

 
Sisè.- Informes. Exp. 445/2012 
 
A) El Sr. Ubach informa dels assumptes següents: 
 
1. De la reunió per la creació de l’empresa de foment: El dia 5 de 
novembre es va convocar una reunió amb empreses privades, que 
juntament amb el Consell Comarcal i determinats ajuntaments de la 
comarca, formaran la futura empresa mixta “Societat de Foment del Pallars 
Jussà, SA”. Hi van assistir una gran part de socis accionistes privats i va ser 
una reunió positiva on els socis privats van donar confiança al Consell 
Comarcal per a la tramitació de l’expedient de creació de l’empresa. 
 
B) El Sr. Ardanuy informa dels temes següents: 
 
1. Del contracte d’arrendament de la finca d’Isona i Conca Dellà: El 
Consell Comarcal és propietari d’una finca agrícola de caràcter patrimonial 
al municipi d’Isona i Conca Dellà, que té 2 referències cadastrals (polígon 
1 parcel·la 18 i polígon 18 parcel·la 540). Es llogarà durant 3 anys per 
250,00 € a l’any, excepte el 1r any on es considerarà que el preu del lloguer 
serà a canvi dels treballs de neteja i posta punt de la finca. El llogater és el 
Sr. Josep M. Llessuy pagès i veí colindant de la finca. 
 
2.  De la convocatòria de subvenció i de les accions que es volen presentar 
en el marc del projecte Treball a les 7 comarques. 
 
3. Els Srs. Ardanuy i Ubach informen que pel dijous dia 8 de novembre 
d’enguany s’ha convocat al Consell Consultiu de la futura empresa 
“Societat de Foment del Pallars Jussà”, als delegats de la Cambra de 
comerç de Tremp, La Pobla de Segur i Isona i als presidents de les 



associacions de comerciants d’aquestes tres poblacions, per demanar-los 
suport al projecte 7 comarques. 
 
4. El Sr. Ardanuy informa sobre el projecte supracomarcal gestionat per 
l’IDAPA que intenta dinamitzar el turisme de natura i es desenvoluparà 
com a continuació del projecte PIRENíSSIM. Per aquest desenvolupament 
a tot el Pirineu i Aran s’ha ofert com a entitat propulsora el Consell 
Comarcal de la Cerdanya. 
  
Setè.- Precs i preguntes. Exp. 444/2012 
 
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,   Vistiplau                          
      El President, 
 
 


