
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
DEL DIA 27 DE JULIOL  DE 2009 
 
NÚM.: 8/2009 
DATA: 27 de juliol de 2009 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 19,00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 21,30 hores 
 
En 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. XAVIER PONT I JORDANA 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ  
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO 
CONSELLERS 
SR. JAUME ELIES I ELIES 
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA 
SR. RAMON VILANOVA I SOLSONA 
GERENT 
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
També assisteixen els Srs. Samsó, Bellera, Josep Pont i Palau. 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. DAVID RIBA I TORRECILLAS 
 



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 DEL PROJECTE “MILLORA DEL 
PAISATGE URBÀ, FASE 3 B”. EXP. 314/09 
 
Vist el projecte tècnic de l’actuació “Millora del paisatge urbà en indrets 
d’especial interès turístic i patrimonial, fase 3 B”, que consta a l’expedient i 
es dóna íntegrament per reproduït, redactat pel tècnic enginyer de forest 
Jordi Castilló Carretero, el pressupost de la qual ascendeix a un import total 
de 106.864,08 €. 
 
Vist l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 h) 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 resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte tècnic de l’actuació “Millora del paisatge 
urbà en indrets d’especial interès turístic i patrimonial, fase 3 B”, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, redactat pel tècnic 
enginyer de forest Jordi Castilló Carretero, el pressupost del qual ascendeix 
a un import total de 106.864,08 €. 
SEGON.- Facultar el Sr. President perquè, dins de les seves competències, 
dugui a terme les gestions que calguin per donar compliment al present 
acord.  
TERCER.- Exposar, el projecte tècnic, al públic 30 dies en el  BOP i en el  
DOGC, a efectes de possibles al·legacions o reclamacions. Si no se’n 
presenta cap, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre 
qualsevol altre acord.  



SEGON.- ADJUDICACIÓ DE 3 PLACES PER PROMOCIÓ 
INTERNA. EXP. 85/09, 86/09 i 87/09. 
 
A) TÈCNIC ADJUNT A SECRETARIA. EXP. 85/09 
 
Vist l’anunci de la convocatòria del concurs per cobrir una plaça de Tècnic 
Adjunt a Secretaria, de personal laboral fix per promoció interna vertical, 
publicat en el BOP núm. 62 de 30 d’abril de 2009 i en el DOGC núm. 5362 
de 20 d’abril de 2009. 
 
Vista la proposta del tribunal qualificador del concurs convocat per cobrir 
la plaça de personal laboral fix, per promoció interna vertical  que es 
descriu a continuació, reunit el dia 7 de juliol de 2009 i que consta a 
l’expedient: 

Persona proposada: 
• Plaça de Tècnic Adjunt a Secretaria. Grup B:  Sra. Núria Viu i Feliu. 
  

Atès que aquesta plaça van ser inclosa en l’oferta pública d’ocupació per 
l’exercici 2008 i s’ha convocat el concurs corresponent segons la legalitat 
vigent. 
 
Atès la necessitat d’adaptar les retribucions de la Sra. Núria Viu i Feliu, 
segons la catalogació de llocs de treball, aprovada en sessió plenària de 16 
de març de 2009. 
 
Vista la fitxa de retribucions de la plaça esmentada, redactada segons la 
catalogació. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 l) 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 resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 



PRIMER.- Aprovar la proposta del tribunal qualificador del concurs per 
cobrir la plaça de Tècnic Adjunt a Secretaria, grup B, com a personal 
laboral de caràcter fix amb plaça en propietat i en conseqüència nomenar a: 
- Núria Viu i Feliu, adjudicatària d’una plaça de Tècnic Adjunt a 

Secretaria. Grup B. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada i la seva 
publicació en el BOP i DOGC. 
TERCER.- Actualitzar les retribucions de la Sra. Núria Viu i Feliu, per tal 
d’adaptar-les al document de catalogació dels llocs de treball, aprovat pel 
Ple del Consell, i en conseqüència aprovar la fitxa retributiva que consta a 
l’expedient. 
 
B) TÈCNIC ADJUNT A INTERVENCIÓ. EXP. 86/09 
 
Vist l’anunci de la convocatòria del concurs per cobrir una plaça de Tècnic 
Adjunt a Intervenció, de personal laboral fix per promoció interna vertical, 
publicat en el BOP núm. 62 de 30 d’abril de 2009 i en el DOGC núm. 5362 
de 20 d’abril de 2009. 
 
Vista la proposta del tribunal qualificador del concurs convocat per cobrir 
la plaça de personal laboral fix, per promoció interna vertical  que es 
descriu a continuació, reunit el dia 7 de juliol de 2009 i que consta a 
l’expedient: 

Persona proposada: 
• Plaça de Tècnic Adjunt a Intervenció. Grup A2: Sra. Ma Teresa 

Ruché i Aldosa. 
  

Atès que aquesta plaça van ser inclosa en l’oferta pública d’ocupació per 
l’exercici 2007 i s’ha convocat el concurs corresponent segons la legalitat 
vigent. 
 
Atès la necessitat d’adaptar les retribucions de la Sra. Ma. Teresa Ruché i 
Aldosa, segons la catalogació de llocs de treball, aprovada en sessió 
plenària de 16 de març de 2009. 
 
Vista la fitxa de retribucions de la plaça esmentada, redactada segons la 
catalogació. 
 



De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 l) 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 resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta del tribunal qualificador del concurs per 
cobrir la plaça de Tècnic Adjunt a Intervenció, grup A2, com a personal 
laboral de caràcter fix amb plaça en propietat i en conseqüència nomenar a: 
- Ma. Teresa Ruché i Aldosa, adjudicatària d’una plaça de Tècnic Adjunt 

a Intervenció. Grup A2. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada i la seva 
publicació en el BOP i DOGC. 
TERCER.- Actualitzar les retribucions de la Sra. Ma. Teresa Ruché i 
Aldosa, per tal d’adaptar-les al document de catalogació dels llocs de 
treball, aprovat pel Ple del Consell, i en conseqüència aprovar la fitxa 
retributiva que consta a l’expedient. 
 
C) ENGINYER TÈCNIC INFORMÀTIC. EXP. 87/09 
 
Vist l’anunci de la convocatòria del concurs per cobrir una plaça 
d’Enginyer Tècnic Informàtic, de personal laboral fix per promoció interna 
vertical, publicat en el BOP núm. 62 de 30 d’abril de 2009 i en el DOGC 
núm. 5362 de 20 d’abril de 2009. 
 
Vista la proposta del tribunal qualificador del concurs convocat per cobrir 
la plaça de personal laboral fix, per promoció interna vertical  que es 
descriu a continuació, reunit el dia 7 de juliol de 2009 i que consta a 
l’expedient: 

Persona proposada: 
• Plaça d’Enginyer Tècnic Informàtic. Grup A2:  Sr. Xavier Badia i 

Verdeny. 
  

Atès que aquesta plaça van ser inclosa en l’oferta pública d’ocupació per 
l’exercici 2008 i s’ha convocat el concurs corresponent segons la legalitat 
vigent. 



 
Atès la necessitat d’adaptar les retribucions del Sr. Xavier Badia i Verdeny, 
segons la catalogació de llocs de treball, aprovada en sessió plenària de 16 
de març de 2009. 
 
Vista la fitxa de retribucions de la plaça esmentada, redactada segons la 
catalogació. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 l) 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 resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta del tribunal qualificador del concurs per 
cobrir la plaça d’Enginyer Tècnic Informàtic, grup A2, com a personal 
laboral de caràcter fix amb plaça en propietat i en conseqüència nomenar a: 
- Xavier Badia i Verdeny, adjudicatàri d’una plaça d’Enginyer Tècnic 

Informàtic. Grup A2. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada i la seva 
publicació en el BOP i DOGC. 
TERCER.- Actualitzar les retribucions del Sr. Xavier Badia i Verdeny, per 
tal d’adaptar-les al document de catalogació dels llocs de treball, aprovat 
pel Ple del Consell, i en conseqüència aprovar la fitxa retributiva que 
consta a l’expedient. 
 
TERCER: - APROVACIÓ CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ 
D’AJUDA MÚTUA D’IMMIGRANTS A CATALUNYA. CESSIÓ 
D’EXPOSICIÓ. EXP. 311/09 
 
Vist el text, del conveni entre l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient 
i es dóna íntegrament per reproduït, per la cessió d’exposició “Dos 
continents, dues famílies, un sol lloc per viure”. 
 



Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 18 de desembre de 2008 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre l’Associació d’ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, per la cessió 
d’exposició “Dos continents, dues famílies, un sol lloc per viure”. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Associació d’ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya. 



QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
QUART: - ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
CULTURALS. EXP. 443/08 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per ajuntaments, 
associacions i entitats de la comarca, que consten a l’expedient núm. 
443/08 i que es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals 
es descriu a continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire 
social, durant l’anualitat 2009: 
 
Sol·licitant Concepte 

CEIP Els Raiers i AMPA 27a Olimpiada Escolar Flamicell 
Centre d'Estudis d'Isona i Conca 
Dellà 

Homenatge als Isonencs morts en el camps 
d'extermini nazis 

Club d'Esquí nautic Tremp-Salàs Activitats temporada 2009 
Associació de Veïns d'Olp Impressió material de propaganda 

Sprint Ciclo Club Pobla 
10a Marxa Cicloturística Internacional "LA 
BONAIGUA" 

Associació de Dones Àmfora Programa d'activitats 
The Busseing Pallars  Busseig en alçada a l'Estany Colomina 
Associació de la Gent Gran Sant 
Antolí Transport d'un grup de teatre que actua a Isona 
Associació d'Indústria i Comerç 
d'Isona Bosses plegables per a la compra  
Ajuntament de Castell de Mur Processor del Silenci 

Ajuntament de Talarn 
XVIè Concurs de Pintura ràpida al carrer  
Via Trobada del Col·leccionime 

Ajuntament de Llimiana Que l’ajut atorgat l’any 2008, passi a l’any 2009 
Ajuntament de Tremp Activitats culturals 2009 
Associació de puntaires de la 
Vall Fosca 

Curset de punta de coixí  
Trobada de puntaires  a Espui 

Consorci del Montsec Aportació econòmica anual 
Agrupació de bombers 
voluntaris parc de Tremp 

Acte institucional de reconeixement a vàries 
persones 

La Casa del Sol Naixent Mobiliari 
Comú de Particulars Activitats 2009 
Societat de pescadors de Tremp XXIIè Concurs Infantil de Pesca 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del Consell 



Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 18 de desembre de 2008 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a ajuntaments, 
associacions i entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de 
caire social, segons es descriu a continuació: 
 

Sol·licitant Concepte 
Ajut atorgat 
Import  € 

CEIP Els Raiers i AMPA 27a Olimpiada Escolar Flamicell 750,00

Centre d'Estudis d'Isona i Conca 
Dellà 

Homenatge als Isonencs morts en el camps 
d'extermini nazis 

200,00

Club d'Esquí nautic Tremp-Salàs Activitats temporada 2009 NO

Associació de Veïns d'Olp Impressió material de propaganda SI

Sprint Ciclo Club Pobla 
10a Marxa Cicloturística Internacional "LA 
BONAIGUA" 

600,00

Associació de Dones Àmfora Programa d'activitats NO

The Busseing Pallars  Busseig en alçada a l'Estany Colomina 150,00
Associació de la Gent Gran Sant 
Antolí Transport d'un grup de teatre que actua a Isona 

NO

Associació d'Indústria i Comerç 
d'Isona Bosses plegables per a la compra  

500,00

Ajuntament de Castell de Mur Processor del Silenci 200,00

Ajuntament de Talarn 
XVIè Concurs de Pintura ràpida al carrer  
Via Trobada del Col·leccionime 

300,00

Ajuntament de Llimiana Que l’ajut atorgat l’any 2008, passi a l’any 2009 SI

Ajuntament de Tremp Activitats culturals 2009 NO
Associació de puntaires de la 
Vall Fosca Trobada de puntaires  a Espui 

200,00

Consorci del Montsec Aportació econòmica anual NO
Agrupació de bombers 
voluntaris parc de Tremp 

Acte institucional de reconeixement a vàries 
persones 

600,00

La Casa del Sol Naixent Mobiliari 500,00

Comú de Particulars Activitats 2009 200,00

Societat de pescadors de Tremp XXIIè Concurs Infantil de Pesca TROFEU

 



TERCER.- Comunicar aquest acord a les entitats, associacions, 
ajuntaments corresponents.  
 
CINQUÈ.- APROVACIÓ CONVENI CONSORCI 
D’ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA. 
SMS.  EXP. 310/09 
 
Vist el text, del conveni entre el Consorci d’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, per l’utilització 
del servei de comunicació mitjançant sms. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 18 de desembre de 2008 i resta de 
legislació de règim local concordant, 



 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre el Consorci d’Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, per 
l’utilització del servei de comunicació mitjançant sms. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci d’Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya. 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
SISÈ.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL SERVEIS POSTALS I 
TELEGRÀFICS S.A. EXP. 309/09 
 
Vist el text, del conveni entre la Societat Estatal de Correos i Telegrafos 
S.A. i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es 
dóna íntegrament per reproduït, per la prestació de serveis postals i 
telegràfics. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 18 de desembre de 2008 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre la Societat Estatal de Correos 
i Telegrafos S.A i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, per la prestació de serveis 
postals i telegràfics. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord la Societat Estatal de Correos i 
Telegrafos S.A. 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
SETÈ.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE CONVENI DE  
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSORCI CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL PALLARS-RIBAGORÇA. EXP. 
77/09 
 
Vist el text, de la primera addenda entre el Consorci Centre de 
Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, 
per regular les funcions del responsable administratiu i financer, aprovat 
per la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà del dia 23 de 
febrer de 2009. 
 
Atès que es necessària l’aprovació d’una primera addenda el text de la qual 
consta a l’expedient. 



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 18 de desembre de 2008 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la primera addenda del conveni entre el Consorci 
Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït, per regular les funcions del responsable administratiu i financer. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci Centre de Desenvolupament 
Rural Pallars-Ribagorça. 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia de la modificació del conveni a la 
Direcció General d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del 
ROAS. 
 
VUITÈ.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
AMB L’INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. EXP. 161/09 
 
Vist el text, del conveni entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït, per la tramesa d’informació associada a la xarxa 
de camins, aprovat per la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà del dia 6 d’abril de 2009. 
 
Atès que es necessària l’aprovació d’una primera modificació, el text de la 
qual consta a l’expedient. 
 
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 18 de desembre de 2008 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 



La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la primera modificació del conveni entre l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, per la tramesa 
d’informació associada a la xarxa de camins. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia de la modificació del conveni a la 
Direcció General d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del 
ROAS. 
 
NOVÈ.- APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’INSTITUT CATALÀ 
DE LA DONA. EXP. 272/09 
 
Vist el text, del conveni entre l’Institut Català de les Dones, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració en matèria de serveis d’informació i atenció a les 
dones per al període 2009-2010. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (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; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, 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 18 de desembre de 2008 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre l’Institut Català de les 
Dones, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis d’informació i 
atenció a les dones per al període 2009-2010. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Institut Català de les Dones. 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
DESÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANCES. 
 
Atès que l’empresa Miquel Rius, 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 descriu a continuació i 
per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVI (A)” al 
municipi de Conca de Dalt”   
Import:  2.014,09 €. 
 
Atès que l’empresa Construccions Espot-Cardòs, 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: “Restauració dels interiors de les esglèsies de la Torre de Capdella i de 
Beranui”  
Import: 2.729,80 €. 
 
Vist l’informe favorable del tècnic del Consell Sr. Benjamí Puigarnau Però, 
que consta a l’expedient. 
 
Atès que la transportista Pilar Morgó Bernadó, 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: 
Servei: Línia de transport escolar Vilella-Les Esglèsies-Sarroca de Bellera-Senterada. 
Import: 557,90 €. 
 
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 resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Miquel 
Rius, 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 XVI (A)” al 
municipi de Conca de Dalt”   
Import:  2.014,09 €. 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa 
Construccions Espot-Cardòs, SL, per respondre del compliment de les 
contractacions que es descriuen a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Restauració dels interiors de les esglèsies de la Torre de Capdella i de 
Beranui”  
Import: 2.729,80 €. 
TERCER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar la transportista 
Pilar Morgó Bernadó, per respondre del compliment de la contractació que 
es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Servei: Línia de transport escolar Vilella-Les Esglèsies-Sarroca de Bellera-Senterada. 
Import: 557,90 €. 



QUART.- Facultar el Sr. President per realitzar tots els tràmits necessaris 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
ONZÈ.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 
 
INFORMES 
1) El Sr. Pont informa sobre la finalització de l’expedient sancionador de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per l’obra “Camí del Pla de Palau”. 
Inicialment la sanció era de 6.010,12 € i s’ha rebaixat a 1.502,53 €. Després 
d’una entrevista que vàrem mantenir el Sr. Pont i el Sr. Manuel Pascual de 
l’ACA on el Sr. Pont li va explicar que l’obra no suposava cap infracció a 
la normativa i s’havia executat seguint totes les directives mediambientals. 
 
2) El Sr. Pont informa que s’encarregarà al tècnic Jordi Castillo Carretero 
un informe sobre els danys dels cèrvols als cultius i als arbres i es 
presentarà a la Generalitat de Catalunya amb una proposta conjunta de les 
comarques del Pallars Jussà i Pallars Sobirà, on els danys també són 
quantiosos. 
 
PRECS I PREGUNTES 
El Sr. Vilanova pregunta l’estat de tramitació de l’Estació de desinfecció 
del musclo zebrat a l’àrea de la CHE. 
El Sr. Rosell li respon que des de l’ajuntament de Talarn s’està tramitant 
els permisos corresponents. 
 
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, 
 
 
 



ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA 
JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL 
PALLARS JUSSÀ DEL DIA  27 DE JULIOL DE 2009 
 
NÚM.: 9/2009 
DATA: 27 de juliol de 2009 
SESSIÓ: Extraordinària urgent  
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT:   21,30  hores 
HORA DE FINALITZACIÓ:  21,45 hores  
 
En 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. XAVIER PONT I JORDANA 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ  
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO 
CONSELLERS 
SR. JAUME ELIES I ELIES 
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA 
SR. RAMON VILANOVA I SOLSONA 
GERENT 
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
També assisteixen els Srs. Samsó, Bellera, Josep Pont i Palau. 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. DAVID RIBA I TORRECILLAS 
 



 
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 LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
Vist l’article 99.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya 
(DOGC 20-05-2003). 
 
De conformitat amb l’article 79 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 6 membres presents, dels 
7 que la componen,  s’acorda la urgència de la sessió, que és motivada per 
l’adopció dels acords següents:  

 
SEGON.- SOL·LICITUD D’AJUTS A LA PAGESIA I A LA 
RAMADERIA DE LA COMARCA PELS DANYS OCASIONATS 
PER LES PEDREGADES.  
 
Atès que durant el mes de juny i juliol d’enguany, la comarca ha patit un 
seguit de fortes tempestes que han estat acompanyades d’una forta 
pedregada, tant per la seva intensitat com per la mida de les pedres;  
 
Atès que aquestes pedregades han estat especialment notòries i sobrepassen 
les dimensions que solen tenir altres fenòmens similars que de manera més 
o menys periòdica es produeixen a la comarca; 
 
Atès que aquests fenòmens meteorològics han tingut com a conseqüències 
la greu destrossa de tota mena de conreus i que n’han sortit fortament 
perjudicats conreus com l’alfals, la vinya o l’ametller, així com els camps 
de cereal divers que estaven a punt de començar-ne la recol·lecció  
 
Atès que en municipis de la comarca com Talarn, Salàs de Pallars, 
Llimiana, Conca de Dalt, Abella de la Conca, la Pobla de Segur i Isona i 



Conca Dellà, Sarroca de Bellera i Gavet de la Conca, les pèrdues de la 
collita i l’afectació de collita futura ha oscil·lat entre el 30 i el 100% i que 
també han provocat destrosses generals a claraboies, canaleres i teulades. 
 
Atès que l’agricultura és un dels pilars bàsics de l’economia de la comarca, 
que amb dades de l’IDESCAT per a l’any 2001 ocupa el 14% de la 
població. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 q) 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 resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Sol.licitar als Serveis Territorials del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, 
l’exempció de l’IRPF de l’any 2009 pels agricultors de la comarca o 
qualsevol altre tipus d’ajuda, per tal de donar suport així a aquest sector 
econòmic i que pugui recuperar-se en la major brevetat de temps possible o 
bé una compensació alternativa per arranjar els danys ocacionats tan en 
cultius com en diverses instal·lacions agràries de les zones afectades. 
SEGON.-  Facultar el Sr. President per donar compliment al present acord. 
 
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, 
 


