
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 8 DE JUNY DE 2016 
   
NÚM.: 3/2016 
DATA:  8 de juny de 2016 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 15.00 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. CONSTANTE ARANDA  FARRERO 
VICEPRESIDENTA 1a 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
CONSELLERS 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
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 
extraordinària de 25 d’abril de 2016. Exp. 161/2016. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió extraordinària del dia 25 d’abril de 2016, 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 29 de desembre de 2015 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 extraordinària del dia 25 d’abril de 2016, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 206/2016. 
 
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  
215/2015, del 57/2016 al 67/2016 i del 69/2016 al 73/2016 que 
consten a l’expedient 206/2016 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 29 de desembre de 2015 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 President del Consell Comarcal, Sr. Constantí 
Aranda Farrero, número: 215/2015 aprovant la pròrroga del III Pla de 
polítiques per a dones al Pallars Jussà. 57/2016 atorgant el premi del 



concurs “Premi Jove Emprenedor/a -2015” 58/2016 aprovant l’adhesió del 
Consell Comarcal a la candidatura del Sr. Artur Blasco al Premi Recercat 
2016. 59/2016 aprovant el text del conveni de col�laboració entre el 
Departament d’Interior i el Consell Comarcal per a la gestió de les dades 
generades pel sistema d’informació hidrològica comarcal. 60/2016 
desestimant les al�legacions a l’aprovació del padró fiscal de la taxa pel 
servei de recepció obligatòria de recollida, transports, tractament i 
eliminació de residus municipals de l’any 2016 i aprovació definitiva del 
padró fiscal. 61/2016 aprovant la contractació del sr. Mohamed. 62/2016  
aprovant les bases reguladores i la convocatòria del concurs de mèrits per a 
la selecció d’una plaça de personal laboral temporal de xòfer del servei de 
recollida i tractament de residus i nomenant la composició del tribunal. 
63/2016 donant per finalitzat el conveni de col�laboració entre 
l’ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal per la cessió d’ús dels espais o 
instal�lacions del municipi per realitzar els projectes en el marc del 
programa treball i formació adreçat a beneficiaris de la RMI i aprovant un 
nou redactat del conveni.  64/2016 aprovant la memòria de l’acció 
“Reactivació del teixit empresarial del Pallars Jussà” i sol�licitud de 
subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement. 65/2016 aprovant 
l’inici de l’expedient de contractació de l’acció “Establiment i Assessorament 
tècnic d’una finca demostrativa de noves varietat d’ametller a la conca de 
Tremp” i aprovant l’adjudicació per contracte menor a l’empresa IRTA. 
66/2016 aprovant la renovació del compromís socioeducatiu dels menor 
KPB. 67/2016 aprovant el text del conveni de col�laboració entre el Consell 
Esportiu del Pallars Jussà i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per donar 
cobertura a les activitats esportives mitjançant pòlisses d’assegurança. 
69/2016 aprovant la sol�licitud presentada per la Sra. Cases de 
complement de millora del sou. 70/2016 aprovant el compromís 
socioeducatiu dels menors R i JAMR. 71/2016 aprovant la contractació de 
la Sra. Grasa. 72/2016 aprovant la contractació urgent i de forma directa 
de l’arrendament d’un immoble per la prestació del servei d’atenció precoç 
(CDIAP). 73/2016 aprovant definitivament el Plec de clàusules 
administratives generals de contractació aplicables als contractes de 
serveis, de subministraments, d’obres i instal�lacions, de concessió d’obra 
púbica i altres contractes administratius i als privats del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà.  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
205/2016. 
 
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  
89/2015, 6/2016, del 17/2016 al 21/2016 i del 23/2016 al 
27/2016 que consten a l’expedient 205/2016 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 29 de desembre de 2015 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, Sr. 
Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 19/2016 aprovant les factures núm. 80 
i 81 de l’empresa Clara Farrero Solsona i la cessió de crèdit a favor de 
Banco de Sabadell, SA.  
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: 6/2016 aprovant les factures incloses en la 
relació núm. 1/2016 i el seu pagament. 17/2016 aprovant les factures 
incloses en la relació núm. 2/2016 i el seu pagament. 89/2015 aprovant 
vàries factures i el seu pagament. 18/2016 aprovant vàries factures i el 
seu pagament. 20/2016 aprovant la fra. proforma núm. 3215/16 de 
l’empresa 10dencehispahard, SL. 21/2016 atorgant una bestreta de caixa 
a la sra. Plancheria, per atendre ajuts d’urgència social. 23/2016 atorgant 
un ajut d’urgència social al sr. López. 24/2016 aprovant el pagament a la 
CHE. 25/2016 aprovant el complement d’activitat del més d’abril de 2016. 
26/2016 aprovant les fres. núm. 2016406 i 25612 de l’empresa Hotels 
Peramola, SL. 27/2016 aprovant el pagament de les subvencions 
atorgades a entitats, associacions i ajuntaments.  
 
Quart.- Aprovació dels documents tècnics de les accions que es 
presentaran al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 
Exp. 224/2016, 223/2016, 222/2016, 221/2016, 220/2016, 
219/2016, 218/2016, 217/2016 i 216/2016. 
 
Vistos els avantprojectes, que consten a l’expedient, de les accions 
següents: 
 
Acció 1: Remodelació del museu paleontològic d’Isona i Conca Dellà – 
Dinosaures del Pirineu, redactat per la Sra. Inma Alier Coll, arquitecte tècnic 
i la Sra. Sandra Matas Viñas, dissenyadora e interiorista, amb un pressupost 
de 260.330,58 € més l’IVA al 21 % per import de 54.669,42 €. 
 
Acció 2: Implantació d’un sender natural i d’interpretació patrimonial a les 
Adoberies de la Font-Vella, redactat pels srs. Joan Artigues Artiga i Joaquim 
Solé Mir, arquitectes, amb un pressupost de 268.595,04 € més l’IVA al 21% 
per import de56.404,96 €. 
 



Acció 3: Senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement 
Geoparc per part de la UNESCO, redactat pel Sr. Ramon Iglesias Palau, 
tècnic de desenvolupament turístic del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
amb un pressupost de 71.446,28 € més l’IVA al 21 % per import de 
15.003,72 €. 
 
Acció 4: Pla de comunicació i accions de difusió, redactat pel Sr. Ramon 
Iglesias Palau, tècnic de desenvolupament turístic del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, amb un pressupost de 38.908,06 € més l’IVA al 21 % per 
import de 8.170,69 €.  
 
Acció 5: Creació de la xarxa de senders interpretatius del patrimoni 
megalític, redactat per  Ester Miralles, geògrafa, amb un pressupost de 
35.576,03 € més l’IVA al 21% per import de 7.470,97 €. 
 
Acció 6: Honoraris tècnics de les accions 1 i 2, redactat per la Sra. Mercè 
Colomina Solé, arquitecte tècnic dels serveis tècnics del Consell Comarcal, 
amb un pressupost de 34.909,09 € més l’IVA al 21% per import de 
7.330,91 €. 
 
Acció 7: Recuperació ambiental per la dinamització turística del parc del 
Pinell, redactat pel Sr. Josep Àngel Alert Rafel, enginyer tècnic agrícola, 
amb un pressupost de 49.586,78 € més l’IVA al 21 % per import de 
10.413,22 €. 
 
Acció 8: Actualització tecnològica de les càmeres de la serra de Sant 
Gervàs per a l’Observació de fauna, redactat pel Sr. Josep Àngel Alert Rafel, 
enginyer tècnic agrícola, amb un pressupost de 19.008,26 € més l’IVA al 21 
% per import de 3.991,74 €. 
 
Acció 9: Tematització de la xarxa de senders: senders històrics de l’època 
romana, redactat pel Sr. Benjamí Puigarnau Peró, serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb un pressupost de 99.173,55 € més 
l’IVA al 21 % per import de 20.826,45 €. 
  
Vist l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3.h) 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel President del Consell en data 6 
d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i 
resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 



PRIMER.- Aprovar els avantprojectes de les accions que consten a la part 
expositiva de l’acord. 
SEGON.- Exposar aquests avantprojectes i l’acord d’aprovació a informació 
pública per un termini d’un mes en el BOPL, DOGC i al tauler d’anuncis, per 
tal que es puguin presentar al�legacions i/o reclamacions. Si no se’n 
presenta cap, els avantprojectes quedaran aprovats definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació de la Memòria tècnica de l’operació “Valoració 
del patrimoni cultural i natural per la dinamització turística del 
Pallars Jussà” i de la sol�licitud de subvenció al Programa Operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020. Exp. 39/2016. 
 
Vista l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel Programa Operatiu (PO) FEDER Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria, publicada al DOGC núm. 
7078 el dia 14 de març de 2016. 
 
Vist el document descriptiu de l’operació “Valoració del patrimoni cultural i 
natural per la dinamització turística del Pallars Jussà”, redactat pels serveis 
tècnics del Consell Comarcal, amb un pressupost total d’ 1.306.883,00 € 
IVA inclòs. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3. h. i j.) 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel President del Consell en data 6 
d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i 
resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el document descriptiu de l’operació “Valoració del 
patrimoni cultural i natural per la dinamització turística del Pallars Jussà”, 
redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, amb un pressupost total 
d’ 1.306.883,00 € IVA inclòs. 
SEGON.- Sol�licitar al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 
558.033,60 € per dur a terme les accions descrites en el document de 
l’operació “Valoració del patrimoni cultural i natural per la dinamització 
turística del Pallars Jussà”, a l’empara de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de 
març. Eix prioritari 6. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 



Sisè.- Aprovació del conveni de col�laboració entre la Diputació de 
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de 
Cooperació i assistència municipal. Anualitat 2016. Exp. 140/2016 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre la Diputació de Lleida i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de cooperació i assistència 
municipal. Anualitat 2016, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament 
per reproduït. 
 
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 29 de desembre de 2015 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 la Diputació de 
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de cooperació i 
assistència municipal. Anualitat 2016, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida. 



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 conveni de col�laboració entre el Consorci AOC i 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà en la prestació de serveis 
d’assistència tècnica. Exp. 204/2016. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (AOC) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en la 
prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la 
comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la 
utilització de les TIC, per l’anualitat 2016, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
 
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 29 de desembre de 2015 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 Consorci 
Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en 
la prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de 
la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la 
utilització de les TIC, per l’anualitat 2016, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni, mitjançant 
l’aplicatiu Via Firma. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci AOC. 
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.- Aprovació del conveni marc de col�laboració entre 
l’Associació Geoparc Conca de Tremp – Montsec i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió i dinamització del 
projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec. Exp. 195/2015.  
 
Vist el text, del conveni marc de col�laboració entre l’Associació Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la 
gestió i dinamització del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
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 29 de desembre de 2015 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 marc de col�laboració entre 
l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, per a la gestió i dinamització del projecte Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Associació Geoparc Conca de Tremp-
Montsec. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 
Novè.- Aprovació de l’addenda de modificació i pròrroga per a l’any 
2016 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va 
establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del consum de 
la Generalitat al Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum. Exp. 194/2016. 
 
Vist el text, de l’addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016 del 
conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un 
encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
Catalunya al Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la realització 
d’actuacions en matèria de consum, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
 
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 29 de desembre de 2015 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, de l’addenda de modificació i pròrroga per a 
l’any 2016 del conveni de 29 d’octubre de 2013 mitjançant el qual es va 
establir un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya al Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum, que consta a l’expedient i es 
dóna íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda. 
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 i a la web del Consell Comarcal. 
 
Desè.-  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. 197/2016. 
 
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 2016, 
que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
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 29 de desembre de 2015 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 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 2016, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 
Onzè.- Aprovació del conveni de col�laboració entre la Fundació 
Starlight i els Consells Comarcals de la Noguera i el Pallars Jussà. 
Exp. 196/2016. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre la Fundació Starlight i els 
Consells Comarcals de la Noguera i del Pallars Jussà, amb l’objectiu de 



facilitar la cooperació entre la Fundació i els Consells Comarcals per la 
difusió i implementació a Catalunya dels principis, objectius i activitats de la 
Fundació i fomentar el desenvolupament econòmic dels territoris amb 
certificació Starlight, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
 
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 29 de desembre de 2015 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 la Fundació 
Starlight i els Consells Comarcals de la Noguera i del Pallars Jussà, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la Fundació Starlight i al Consell 
Comarcal de la Noguera. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 



CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
 
Dotzè.- Aprovació de l’addenda al conveni de col�laboració entre el 
Departament de Governació, administracions públiques i habitatge i 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà per 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, Administracions Públiques i Habitatge i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, per l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2008-2012, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
 
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 29 de desembre de 2015 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, de l’addenda al conveni de col�laboració entre el 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per l’encàrrec de gestió del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, que consta a l’expedient i es 
dóna íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge. 
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. 
 
Tretzè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa Monsó Boneta, 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 de l’obra: Arranjament de camins al Pallars Jussà, fase XVIII, als municipis 
d’Abella de la Conca, Castell de Mur i Llimiana. 
Import: 3.403,42 € 
 
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 29 de desembre de 2015 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 Monsó 
Boneta, SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu 
a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Arranjament de camins al Pallars Jussà, fase XVIII, als municipis 
d’Abella de la Conca, Castell de Mur i Llimiana. 
Import: 3.403,42 € 
SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
 
 
 



Catorzè.- Informe dels ajuts sol�licitats a l’IEI. 
 
El Sr. Ardanuy informa que s’han demanat a l’IEI els següents ajuts: 
 
Línia d’ajuts per a equipaments culturals (béns immobles) 2016: 
Actuació: Adequació planta sotarrassant (-1) i museïtzació planta baixa del 
Centre de visitants del Pallars Jussà, antic col�legi de Sant Josep. 
 
Línia d’ajuts per a equipaments culturals (béns mobles):  
Actuació: Adequació continguts pantalla tàctil de l’Epicentre, a requeriments 
del Geoparc. 
 
Línia d’ajuts per a projectes i activitats culturals: 
Actuació: Projecte Pallars cultural 2016. 
 
Quinzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 191/2016. 
 
El sr. Ardanuy informa: 
 

1) Del contingut i de la situació geogràfica a la comarca de les diferents 
actuacions que s’han sol�licitat al Programa Operatiu FEDER 2014-
2020. Eix 6: mostra als consellers un plànol indicatiu de les 
situacions geogràfiques de les diferents actuacions arreu de tota la 
comarca. 

2) De la convocatòria de la plaça de xofer. Detalla que s’han presentat 
19 persones. S’ha exclòs 6 persones per estudis, han passat a 
l’entrevista 3 persones i que aquesta serà dijous dia 16 a les 8.30 
hores. Així mateix informa que la darrera fase és una prova pràctica 
a l’abocador comarcal. 

 
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, 
 
 


