ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 16
DE JULIOL DE 2013
NÚM.: 7/2013
DATA: 16 de juliol de 2013
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 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
VICEPRESIDENT 4t
SR. JOAN COMENGE RIBA
CONSELLERS
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP PONT BONET
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO

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
extraordinària de 19 de juny de 2013. Exp. 312/2013
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió extraordinària del dia 19 de juny de 2013, 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 6 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 19 de juny de 2013, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp pel Pla d’execució
anual “Treball a les 7 comarques”. Exp. 315/2013
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp, que consta a l’expedient i es dona
íntegrament per reproduït, referent al Pla d’execució anual “Projecte
Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà 2012”.
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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp, que consta a
l’expedient i es dona íntegrament per reproduït, referent al Pla d’execució
anual “Projecte Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà 2012”.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Tremp i al Servei
d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació.
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.
Tercer.- Aprovació de l’acord entre l’Agència de l’habitatge de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà d’ampliació de la
pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l’oficina local
d’habitatge. Exp. 460/2012.
Vist el text, de l’acord entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, d’ampliació de la pròrroga del conveni
de col·laboració relatiu a l’oficina local d’habitatge fins a 31 de desembre
de 2013, 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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, de l’acord entre l’Agència de l’habitatge de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, d’ampliació de la
pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l’oficina local d’habitatge
fins a 31 de desembre de 2013, que consta a l’expedient i es dona
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
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.
Quart.- Aprovació de l’acord entre l’Agència de l’habitatge de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, d’ampliació de la
pròrroga del conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació
per al lloguer social. Exp. 459/2012.
Vist el text, de l’acord entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, d’ampliació de la pròrroga del conveni
de col·laboració relatiu al programa de mediació per al lloguer social fins a
31 de desembre de 2013, 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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, de l’acord entre l’Agència de l’habitatge de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, d’ampliació de la
pròrroga del conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació per
al lloguer social fins a 31 de desembre de 2013, que consta a l’expedient i
es dona íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
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 de l’addenda al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Pallars Jussà
per al curs 2012-1013. Exp. 248/2013.
Vist l’acord adoptat per la Junta de govern en la sessió extraordinària del
dia 3 de juny de 2013 referent a l’aprovació dels compromisos acordats en
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 pel finançament de les competències delegades
relatives a la gestió del servei escolar de transport, la gestió del servei
escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament, pel
curs 2012-2013, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per
reproduït, excepte el compromís de la clàusula 4a d’acord amb els
arguments expressats verbalment en diferents ocasions i en l’escrit de data
30 de gener de 2012, tramès pel Consell Comarcal a la directora general
d’atenció a la família i comunitat educativa, que consta a l’expedient.
Atès que en data 8 de juliol de 2013, la direcció general d’atenció a la
família i comunitat educativa ha tramès a aquest Consell Comarcal un nou
redactat de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà per a la delegació de competències quant a la gestió del servei
de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres
prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2012-2013.
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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern de la sessió
extraordinària del dia 3 de juny de 2013, referent l’aprovació dels
compromisos acordats en 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 pel finançament de
les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de
transport, la gestió del servei escolar de menjador, i altres prestacions en
matèria d’ensenyament, pel curs 2012-2013.
SEGON.- Aprovar el text, de l’addenda al conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà per a la delegació de competències quant a la
gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 20122013, que consta a l’expedient.
TERCER.- Facultar el president per la signatura de l’Addenda.
QUART.- Trametre aquest acord al Departament d’Ensenyament.
CINQUÈ.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.

SISÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de la
Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Sisè.- Aprovació del procediment de contractació del servei de
menjador escolar de l’INS Pobla de Segur. Curs 2013-2014.
Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’INS la
Pobla de Segur per al curs escolar 2013-2014.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de
menjador escolar de l’INS la Pobla de Segur per al curs escolar 2013-2014.
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector
públic.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el
plec de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del
servei de menjador escolar de l’INS la Pobla de Segur per al curs escolar
2013-2014.
SEGON.- Sol·licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un
mínim de tres empreses del sector.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Setè.- Aprovació del procediment de contractació del servei de
menjador escolar de l’INS Tremp. Curs 2013-2014.

Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’INS
Tremp per al curs escolar 2013-2014.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de
menjador escolar de l’INS Tremp per al curs escolar 2013-2014.
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector
públic.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el
plec de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del
servei de menjador escolar de l’INS Tremp per al curs escolar 2013-2014.
SEGON.- Sol·licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un
mínim de tres empreses del sector.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Aprovació del procediment de contractació del servei de
menjador escolar de l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur. Curs
2013-2014.
Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar de l’escola
Els Raiers de la Pobla de Segur per al curs escolar 2013-2014.

Vist el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat sense
publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del servei de
menjador escolar de l’escola Els Raiers de la Pobla de Segur per al curs
escolar 2013-2014.
Vistos els articles 10, 169 i 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del sector
públic.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el
plec de condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes econòmiques del
servei de menjador escolar de l’escola Els Raiers de la Pobla de Segur per
al curs escolar 2013-2014.
SEGON.- Sol·licitar ofertes econòmiques per al servei de referència a un
mínim de tres empreses del sector.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Novè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 69/2013.
En aquest punt s’absenta el Sr. Comenge.
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’ajut a domicili aprovat pel Ple del Consell
Comarcal en data 16 de març de 2009.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o
revisió de subvenció segons s’indica a continuació:
SAD SOCIAL:
Núm. exp.
EBASP

Inicials
nom
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia SAD
Social

2013/00092

PBN

40774942J

10/06/2013

ALTA

12h/m
Neteja

50%

2013/00131

FSG

48047553C

03/06/2013

ALTA

4h/m
Neteja

100%

2013/00161

MSF

40761530X

08/07/2013

ALTA

30h/m
Assist. persona

% Subv

75%

SAD DEPENDÈNCIA:
Núm. exp.
EBASP

Inicials
nom
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia sad
depèndencia/
% Subv

2012/00325

MCM

37481332A

05/06/2013

ALTA

15h/m
Assist. persona

100%

2013/00202

FRG

40695378Y

01/06/2013

REVISIÓ

2012/00219

JMG

23534810Z

17/06/2013

ALTA

15h/m
Assist. persona

100%

2012/00040

BMS

41091889C

10/06/2013

ALTA

25h/m
Assist. persona

100%

2013/00279

NSF

40802096G

11/06/2013

ALTA

25h/m
100%
Assist. Perso na

2013/00285

MMB

40761684A

01/07/2013

REVISIÓ

2013/00312

MTMA

26394969P

06/07/2013

ALTA

15h/m
71,48%
Assist. persona

15h/m
61,26%
Assist. persona
15h/m
Assist. persona

100%

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 de la data d’inici del servei,
els ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció
que s’indica:
SAD SOCIAL:
Núm. exp.
EBASP

Inicials
nom
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia sad
depèndencia/

2013/00092

PBN

40774942J

10/06/2013

ALTA

12h/m
Neteja

50%

2013/00131

FSG

48047553C

03/06/2013

ALTA

4h/m
Neteja

100%

2013/00161

MSF

40761530X

08/07/2013

ALTA

30h/m
Assist. persona

% Subv

75%

SAD DEPENDÈNCIA:
Núm. exp.
EBASP

Inicials
nom
cognom

DNI

DATA
INICI

ALTA /
REVISIÓ

Tipologia sad
depèndencia/
% Subv

2012/00325

MCM

37481332A

05/06/2013

ALTA

15h/m
Assist. persona

100%

2013/00202

FRG

40695378Y

01/06/2013

REVISIÓ

2012/00219

JMG

23534810Z

17/06/2013

ALTA

15h/m
Assist. persona

100%

2012/00040

BMS

41091889C

10/06/2013

ALTA

25h/m
Assist. persona

100%

2013/00279

NSF

40802096G

11/06/2013

ALTA

25h/m
Assist. persona

100%

2013/00285

MMB

40761684A

01/07/2013

REVISIÓ

2013/00312

MTMA

26394969P

06/07/2013

ALTA

15h/m
71,48%
Assist. persona

15h/m
61,26%
Assist. persona
15h/m
Assist. persona

100%

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.
Desè.- Aportació dels ajuntaments al programa “Bus de la Festa 2013”.
Exp. 254/2013
En aquest punt s’incorpora el Sr. Comenge.
Atès que el servei comarcal de joventut del Consell Comarcal del Pallars
Jussà organitza cada estiu l’anomenat “Bus de la Festa”, consistent en el
servei de transport que apropa els joves a les festes majors de la comarca de
més concurrència, sense necessitat d’agafar cotxes particulars, prevenint
així els accidents de trànsit.
Atès que el finançament d’aquest servei és a càrrec del Consell Comarcal,
dels ajuntaments que hi participen i dels usuaris.
Vistes les fitxes del pressupost de cadascuna de les festes, que consten a
l’expedient, i que han estat acceptades pels respectius ajuntaments.
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, per l’aplicació de les quotes
fixes als ajuntaments segons es descriu a continuació:
Ajuntament
La Pobla de Segur
Isona i Conca Dellà
Llimiana
Conca de Dalt
Isona i Conca Dellà
Senterada
EMD de Vilamitjana
Talarn
La Torre de Capdella
Isona i Conca Dellà
Tremp
La Torre de Capdella
Castell de Mur
La Pobla de Segur
Tremp
Talarn

BUS DE LA FESTA 2013
FESTA
La Pobla de Segur
Sant Romà d'Abella
Llimiana
Aramunt
Figuerola d'Orcau
Senterada
Vilamitjana
Talarn
La Pobleta de Bellveí

APORTACIÓ
488,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

Isona
Palau de Noguera
La Plana de Montros
Guàrdia de Noguera
Sant Joan de Vinyafrescal
Tremp

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
743,50

Bus llançadora

539,00 €

TOTAL FESTES

€
€
€
€
€
€

4.370,50 €

Atès que aquestes quotes cobreixen el tres viatges bàsics que inclouen un
servei d’anada i dos de tornada. En el cas que s’hagi de fer viatges
extraordinaris, per excès de passatgers, el cost de cada viatge addicional
serà de 77,00 € IVA inclòs, que anirà a càrrec de l’ajuntament
corresponent.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 o) 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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’aportació dels ajuntaments al servei “Bus de la Festa
2013” segons es descriu a continuació:
Ajuntament
La Pobla de Segur
Isona i Conca Dellà
Llimiana
Conca de Dalt
Isona i Conca Dellà
Senterada
EMD de Vilamitjana
Talarn
La Torre de Capdella
Isona i Conca Dellà
Tremp
La Torre de Capdella
Castell de Mur
La Pobla de Segur
Tremp
Talarn

BUS DE LA FESTA 2013
FESTA
La Pobla de Segur
Sant Romà d'Abella
Llimiana
Aramunt
Figuerola d'Orcau
Senterada
Vilamitjana
Talarn
La Pobleta de Bellveí

APORTACIÓ
488,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
€
€
€
€
€
€

Isona
Palau de Noguera
La Plana de Montros
Guàrdia de Noguera
Sant Joan de Vinyafrescal
Tremp

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
743,50

Bus llançadora

539,00 €

TOTAL FESTES

4.370,50 €

SEGON.- Aprovar que l’import de cada viatge addicional serà de 77,00 €
IVA inclòs i anirà a càrrec de l’ajuntament corresponent.
TERCER.- Facultar el Gerent perquè, dins de les seves competències,
dugui a terme les gestions que calguin per donar compliment a l’acord.
Onzè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la taxa de
RSU. Exp. 275/2013
Primer.
Vist l’escrit i la documentació presentada pel Sr. Josep Lluis Coll Miralles
sol·licitant la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2011 i 2012
de l’immoble situat a la Plaça Capdevila, 15 de Tremp.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrès indegut del rebut de l’anualitat 2011 i
2012 per import de 154,74 €, atenent que l’immoble de referència no es
propietat del Sr. Coll i per error va pagar els rebuts.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
que regula el cobrament de la taxa de referència.
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant.
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2011 i 2012 per import de 154,74 € de l’immoble situat
a la Plaça Capdevila, 15 de Tremp a nom de Josep Lluis Coll Miralles.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Segon
Vista la documentació presentada pel Sr. Alberto Toledo Cordero
sol·licitant la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2012 de
l’immoble situat al C. Magistrat Saura, 26 Esc. B 7è 4a de Tremp.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrès indegut del rebut de l’anualitat 2012 per
import de 85,11 €, atenent que l’immoble de referència no es propietat del
Sr. Toledo i per error va pagar el rebut.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
que regula el cobrament de la taxa de referència.
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant.
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2012 per import de 85,11 € de l’immoble situat al C.
Magistrat Saura, 26 Esc. B 7è 4a de Tremp a nom de Alberto Toledo
Cordero.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Tercer
Vist l’escrit del Sr. José E. Fraile González en qualitat d’advocat de
l’entitat Banco Bilbao Vízcaya Argentaria, SA, amb núm. registre 1325 de
8 de juliol de 2013 de sol·licitud de la devolució de l’ingrès indegut del
rebut de la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans
(RSU), de l’any 2012 de l’immoble situat al C. Llorens i Torres, 21 3r de la
Pobla de Segur.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrès indegut del rebut de l’anualitat 2012 per
import de 77,37 €, atenent que el rebut s’ha pagat per duplicat.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
que regula el cobrament de la taxa de referència.
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant.
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2012 per import de 77,37 € de l’immoble situat al C.
Llorens i Torres, 21 3r de la Pobla de Segur a nom de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.

Quart
Vista la documentació presentada per la Sra. Natàlia Bernado Servos
sol·licitant la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2012 de
l’immoble situat al C. Capelles, 35 1r 2a de Tremp.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrès indegut del rebut de l’anualitat 2012 per
import de 85,11 €, atenent que hi ha hagut duplicitat del rebut.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
que regula el cobrament de la taxa de referència.
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant.
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2012 per import de 85,11 € de l’immoble situat al C.
Capelles, 35 1r 2n de Tremp a nom de Natalia Bernado Servos.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Cinquè
Vista la documentació presentada pel Sr. Josep Riba Quevedo sol·licitant la
devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la recollida i

tractament de residus sòlids urbans (RSU), dels anys 2009, 2010, 2011 i
2012 de l’immoble situat a l’Av. Pirineus, 2 4t 3a de la Pobla de Segur.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrès indegut dels rebuts de les anualitats
2009, 2010, 2011 i 2012 per un import total de 303,33 €, atenent que el Sr.
Riba no és el propietari de l’immoble de referència.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
que regula el cobrament de la taxa de referència.
Vist l’informe tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant.
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple
del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 4 de
novembre de 2011 i resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrès indegut del rebut de la taxa de
RSU de les anualitats 2009, 2010, 2011 i 2012 per import total de 303,33 €
de l’immoble situat a l’av. Pirineus, 2 4t 3a de la Pobla de Segur a nom de
Josep Riba Quevedo.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Dotzè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
reciclables sense valor econòmic: Paper, cartro, envasos, ferralla, bateries,
plom, vidre, pneumàtics.
Vistos els Decrets de Presidència 122/00, 123/00 i 126/00.
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació:

Núm.
Fra.
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403

Data

Concepte

03-05-2013
20-05-2013
20-05-2013
20-05-2013
24-05-2013
24-05-2013
24-05-2013
22-05-2013
04-06-2013
12-06-2013
13-06-2013
10-06-2013
10-06-2013
10-06-213
12-05-2013
10-06-2013
18-06-2013
18-06-2013
04-07-2013
04-07-2013
04-07-2013
04-07-2013
04-07-2013

Ferralla
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Plus transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Plus transport
Recollida selectiva
Ferralla
Vidre
Vidre
Recollida en iglú
Paper i cartró
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Plus transport
Recollida selectiva

Deutor
Ballestas Calmet, SL
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
C. Generau d’Aran
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
C. C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL
Ecovidrio
Ecovidrio
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
C. Generau d’Aran
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA

Import €
202,00
5.223,98
10.432,26
26.606,10
818,81
1.346,42
5.756,15
1.605,61
4.664,74
18.484,18
10.309,23
902,81
6.215,41
202,00
3.736,15
1.770,89
1.349,51
1.398,00
4.673,99
10.115,31
20.383,87
539,10
4.228,54

De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència
66/2003, 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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm. Data
Concepte
Fra.
1381 03-05-2013 Ferralla

Deutor
Ballestas Calmet, SL

Import €
202,00

1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403

20-05-2013
20-05-2013
20-05-2013
24-05-2013
24-05-2013
24-05-2013
22-05-2013
04-06-2013
12-06-2013
13-06-2013
10-06-2013
10-06-2013
10-06-213
12-05-2013
10-06-2013
18-06-2013
18-06-2013
04-07-2013
04-07-2013
04-07-2013
04-07-2013
04-07-2013

Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Plus transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Paper i cartró
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Plus transport
Recollida selectiva
Ferralla
Vidre
Vidre
Recollida en iglú
Paper i cartró
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Plus transport
Recollida selectiva

C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
C. Generau d’Aran
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
C. C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL
Ecovidrio
Ecovidrio
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
C. Generau d’Aran
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA

5.223,98
10.432,26
26.606,10
818,81
1.346,42
5.756,15
1.605,61
4.664,74
18.484,18
10.309,23
902,81
6.215,41
202,00
3.736,15
1.770,89
1.349,51
1.398,00
4.673,99
10.115,31
20.383,87
539,10
4.228,54

Tretzè.- Informes, precs i preguntes.
Incidències en el cobrament de la taxa del servei de recollida i tractament
de residus.
Vist l’informe tècnic del dia 20 de juny de 2013, sobre la baixa de la
cobrança executiva i de l’embarg efectuat dels següents rebuts:
SUBJECTE PASSIU

POBLACIÓ

CAUSA DE LA BAIXA

LAHCEN HAMMOUMI

EXERCICI DE
DEUTE
2011-2012

POBLA DE SEGUR

NO CORRESPON

GESTIÓ DE PATRIMONI ANTIC SL

2012

VILAMITJANA

NO CORRESPON

AUTOCARS FRANCH SA

2012

POBLA DE SEGUR

DUPLICAT

LAHCEN HAMMOUMI

2011-2012

TREMP

NO CORRESPON

JOAN ROCA VIDAL

2012

CLARET

NO CORRESPON

La Junta es dóna per assabentada d’aquest informe.

El Sr. Ubach informa que el dia 18 de juliol a les 19.00 hores, visitaran
l’Epicentre “Centre de visitants del Pallars Jussà”, els consellers comarcals
i els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la comarca. El dia 19 el
visitaran els representants del sector turístic i el dia 20 els protagonistes del
vídeo que es visualitzarà a l’espai “Històries del Pallars”.
Els dies 27 i 28 de juliol hi haurà jornada de portes obertes amb els
següents actes:
Dia 27
•
•

•

A les 10.30 hores inici de la jornada amb la presència d’Eduard Muntada i Aleix
Albareda, actors de la sèrie Gran Nord de TV3.
Durant tot el matí la companyia de teatre “A galet” serà present amb
caracteritzacions de personatges relacionats amb les temàtiques dels espais
expositius i l’emissora de ràdio GUM FM emetrà en directe el programa matinal
brutal.
A les 19.00 hores hi haurà la presentació de la publicació “Els cellers del Pallars
Jussà” a càrrec de Jordi Mir.

Dia 28
•

A les 12.30 hores presentació del llibre “L’electricitat al Pallars, 1911-1940.
Imatges d’un temps i d’un espai”, de Martí Boneta Carrera i Xavier Tarraubella
Mirabet.

El Sr. Ardanuy comenta que l’Epicentre “Centre de visitants del Pallars
Jussà”, és una actuació important pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i
per tota la comarca que no deixarà indiferent a les persones que el visitaran.
És una gran finestra al Pallars Jussà.
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,
Vist i plau
El President,

