
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
DEL DIA 6 DE MAIG DE 2013 
 
NÚM.: 4/2013 
DATA:  6 de maig de 2013 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.30 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOAN UBACH ISANTA 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA  FARRERO 
VICEPRESIDENT 3r 
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ 
VICEPRESIDENT 4t 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
CONSELLERS 
SR. JULIÀ ROSELL  OLIVA 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOSEP PONT BONET 



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 3 d’abril de 2013. Exp. 169/2013. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió extraordinària del dia 3 d’abril 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 3 d’abril de 2013, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp. 
212/2013 
 
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 
150/2012 i del 27/2013 al 49/2013  que consten a l’expedient 212/2013 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 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: 
 
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 45/2013 aprovant el contracte 
amb l’entitat financera Bankinter, SA per l’obertura d’un compte corrent.  
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Joan 
Ubach Isanta, número: 150/2012 aprovant el preu públic dels serveis que 
presta la màquina llevaneus. 27/2013 habilitant la Sra. Raquel Camacho 
com a Secretària de les meses de contractació de l’obra “Creació 
d’itineraris en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc del territori 
Collegats-Terradets” i de l’obra “Projecte constructiu d’ampliació del 
dipòsit controlat comarcal de Tremp”. 28/2013 aprovant el compromís 
socioeducatiu de la menor Sara Golles Pastor. 29/2013 aprovant la 
renovació del compromís socioeducatiu del menor J. Isaac Sierra Aguilar. 
30/2013 aprovant la pròrroga de la contractació del Sr. Daniel Vitoria. 
31/2013 aprovant la certificació 1a i única de l’obra PG-ET-2011/701 i el  
pagament de l’import de la subvenció. 32/2013 aprovant les certificacions 
de l’obra ET-DL-2011/702 i el pagament de l’import de la subvenció. 
33/2013 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-2011/724 i el 
pagament de l’import de la subvenció. 34/2013 aprovant les certificacions 
de l’obra PG-MN-2011/714 i el pagament de l’import de la subvenció. 
35/2013 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-DL 2011/712 i el 
pagament de l’import de la subvenció. 36/2013 aprovant la certificació 1a i 
única de l’obra PG-ET-2011/726 i el pagament de l’import de la subvenció. 
37/2013 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-ET-DL-2011/736 i el 
pagament de l’import de la subvenció. 38/2013 aprovant la certificació 
única de l’obra ET-2010/665 i el pagament de l’import de la subvenció. 
39/2013 Iniciant la tramitació administrativa del compte general de 
l’exercici 2012. 40/2013 aprovant la memòria de l’actuació “Projecte 
Pallars Cultural 2013” i sol·licitud de subvenció a la Fundació Pública de 
l’IEI. 41/2013  aprovant la memòria explicativa de la publicació “Els 
dinosaures va a Tremp” i sol·licitud de subvenció a la Fundació Pública de 



l’IEI. 42/2013 resolent la sol·licitud de l’associació promotora de la 
circulació responsable al Medi Natural “Guaja Aventuras” d’una excursió 
en vehicles  el dia 11 de maig de 2013. 43/2013 delegant al Sr. Constante 
Aranda l’assistència i la signatura del Protocol per a l’abordatge de la 
violència masclista a l’Alt Pirineu i Aran. 44/2013 aprovant el compromis 
socioeducatiu de la menor Ares Colom Sala. 46/2013 aprovant la memòria 
de l’actuació “Suport a la creació de la Societat de Foment del Palars 
Jussà” i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 47/2013 aprovant 
la memòria de l’actuació “Actualització de l’equipament informàtic del 
Centre de visitants del Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció a la 
Fundació Pública de l’IEI. 48/2013 aprovant el projecte tècnic de l’obra 
“Adequació planta sotarrassant (-1) del Centre de visitants del Pallars 
Jussà, antic col·legi de Sant Josep” i  sol·licitud de subvenció a la Fundació 
Pública de l’IEI. 49/2013 aprovant el Padró fiscal de la taxa de recollida i 
tractament de resiuds sòlids urbans de l’any 2013.  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
213/2013 
 
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 del 
105/2012 al 107/2012 i del 12/2013 al 19/2013 que consten a l’expedient 
213/2013 i es donen íntegrament per reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 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 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: 
 
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número:  107/2012 aprovant les 



factures de la relació núm. 9/2012 i el seu pagament. 16/2013  aprovant la 
cessió de crèdit de la fra. 986 de l’empresa Clara Farrero Solsona a favor de 
Banco Sabadell, SA. 17/2013 aprovant les factures de la relació núm. 
2/2013 i el seu pagament. 19/2013 nomenant el Sr. Marc Guillen, enginyer 
tècnic d’obres públiques, director tècnic i coordinador en matèria de 
seguretat i salut de l’obra “Reconstrucció de la coberta de l’Església de 
Sant Gervàs a Sant Miquel de la Vall”.  
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: 105/2012 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. 
Cristina Vidal i aprovant la relació d’ajuts d’urgència social atorgats. 
106/2012 atorgant ajuts econòmics d’urgència social a menors escolaritzats 
als centres escolars de la comarca i que gaudeixen d’una beca de menjador 
subvencionada al 75%. 12/2013 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
13/2013 aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili del 
mes de maig. 14/2013 aprovant vàries factures i el seu pagament. 15/2013 
atorgant un ajut d’urgència social a la família Mocha Reascos. 18/2013 
aprovant vàries factures i el seu pagament. 
 
Quart.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar per necessitats 
socioeconòmiques. Exp. 274/2012 
 
Atès que el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el 
Departament d’Ensenyament, atorga competències al Consell Comarcal per 
a la concessió d’ajuts de menjador escolar per necessitats 
socioeconòmiques. Atès que properament se signarà l’addenda 
d’actualització econòmica per al curs escolar 2012-2013. Atès que en el 
pressupost del Consell Comarcal per a l’exercici 2013, existeix consignació 
pressupostària per atendre les sol·licituds d’ajut de beques de menjador 
escolar per al curs 2012-2013. 
 
Vistes les bases reguladores de l’atorgament de les beques de menjador 
escolar del curs 2003-2004 i modificacions posteriors, redactades pels 
serveis de la UBASP del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consten a 
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes, aprovades inicialment 
en la sessió del Ple extraordinari del dia 6 d’octubre de 2003 i modificades 
en acords posteriors i d’aplicació pel curs 2012-2013. 
 



Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i la proposta d’atorgament amb el percentatge a 
subvencionar dels ajuts de menjador escolar per necessitats 
socioeconòmiques tal com consta a l’expedient 274/2012. 
 
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius del dia 29 d’abril de 2013, els 
ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques dels alumnes 
de l’INS de Tremp següents amb el percentatge de subvenció del cost del 
menjador escolar que s’indica:  

Num.  
Sol.licitud 

Inicials Nom i 
Cognoms 
Sol·licitant 

DNI  
Sol·licitant 

Inicials nom 
i cognoms 
Beneficiari 

escola % Sub Data  
efectivitat 

73/2012-13/7 NFG 39720433P PDLF INS Tremp 75 29 d'abril 

73/2012-13/7 NFG 39720433P ECF INS Tremp 75 29 d'abril 

73/2012-13/7 NFG 39720433P LLF INS Tremp 75 29 d'abril 

SEGON.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de 
l’addenda d’actualització econòmica per al curs 2012-2013 amb el 
Departament d’Ensenyament. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
QUART.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Cinquè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
69/2013. 
 
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 de 
subvenció segons s’indica a continuació:   
SAD DEPENDÈNCIA 

Núm 
Expedient 
EBASP 

Inicials Nom i 
Cognoms 
Sol·licitant 

DNI Data inici 
 servei 

Proposta                  % 
Servei                 Subvenció 

2013/00078 J P S 78047550V 08/04/2013 30 h/mes                75% 
Assist. Persona 

2013/00229 L S P 40740412Y 02/05/2013 25h/mes          65,04%  
Assist. Persona 

2013/00223 R F N 26690978F 02/05/2013 25 h/mes                100 % 
Assist. persona 

 
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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, 
els ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció 
que s’indica: 
SAD DEPENDÈNCIA 

Núm 
Expedient 
EBASP 

Inicials Nom i 
Cognoms 
Sol·licitant 

DNI Data inici 
 servei 

Proposta                  % 
Servei                 Subvenció 

2013/00078 J P S 78047550V 08/04/2013 30 h/mes                75% 
Assist. Persona 

2013/00229 LSP 40740412Y 02/05/2013 25h/mes          65,04%  
Assist. Persona 

2013/00223 RFN 26690978F 02/05/2013 25 h/mes                100 % 
Assist. persona 



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. 
 
Sisè.- Aprovació de l’addenda primera al conveni de col·laboració 
entre el Consorci CEDER Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per la regulació de la despesa d’assistència tècnica.Exp. 
498/2011 
 
Vist el text, de l’addenda primera al conveni de col·laboració entre el 
Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per a la regulació de la despesa d’assistència 
tècnica per a l’aplicació de la metodologia LEADER en el marc del 
programa de desenvolupament rural 2007-2013, 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’addenda primera al conveni de 
col·laboració entre el Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-
Ribagorça i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la regulació de la 
despesa d’assistència tècnica per a l’aplicació de la metodologia LEADER 
en el marc del programa de desenvolupament rural 2007-2013, que consta a 
l’expedient i es dona íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Sol·licitar al Consorci Centre de Desenvolupament Rural 
Pallars-Ribagorça, un informe de gerència acreditatiu de que el servei 
d’assistència tècnica comptable definit en el pacte primer, apartat b) de 
l’addenda esmentada, no es realitza dins de l’horari laboral que la 
funcionària dedica a l’assistència tècnica. 
TERCER.- Sol·licitar al Consorci Centre de Desenvolupament Rural 
Pallars-Ribagorça, un informe acreditatiu de que el servei d’assistència 
tècnica comptable és compatible amb les funcions de RAF i la remuneració 
que se’n deriva. 
QUART.- Facultar el Sr. Lluís Bellera Juanmartí, vicepresident 1r per la 
signatura de l’addenda. 
CINQUÈ.- Trametre aquest acord al Consorci Centre de Desenvolupament 
Rural Pallars-Ribagorça. 
SISÈ.- Trametre còpia del Conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
SETÈ.- 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.- Determinar que l’efectivitat d’aquest acord queda condicionada a 
la recepció dels esmentats informes. 
 



Setè.- Aprovació de l’addenda primera al conveni de col·laboració 
entre el Consorci CEDER Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per la cessió a precari de l’ús d’un bé patrimonial. 
 
Vist el text, de l’addenda primera de modificació del conveni de 
col·laboració entre el Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-
Ribagorça i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la cessió a precari 
de l’ús d’un bé patrimonial, que consta a l’expedient i es dona íntegrament 
per reproduïda. 
 
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’addenda primera de modificació del 
conveni de col·laboració entre el Consorci Centre de Desenvolupament 
Rural Pallars-Ribagorça i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la 
cessió a precari de l’ús d’un bé patrimonial, que consta a l’expedient i es 
dona íntegrament per reproduïda. 
SEGON.-  Facultar el Sr. Lluís Bellera Juanmartí, vicepresident 1r per la 
signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci Centre de Desenvolupament 
Rural Pallars-Ribagorça. 
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 de l’aportació dels ajuntaments als serveis socials. 
Anualitat 2012. Exp. 214/2013. 
 
Atès que el cost total del servei d’Assistència Social d’aquest Consell 
Comarcal no es troba subvencionat al 100% per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vist l’informe de les despeses salarials, dietes i quilometratge de l’esmentat 
servei, de l’exercici de 2012 i que consta a l’expedient. 
 
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 la distribució del cost de l'esmentat servei següent: 
- Despeses totals de serveis socials:   1.416.530,38 € 
 
Import a distribuir pels ajuntaments:        62.308,00 € 
 
Distribució per Ajuntaments: 
Ajuntament Habitants 

Segons Idescat 
2012 

Import a pagar 
€ 

Abella de la Conca 174 768,20 
Castell de Mur 173 763,78 
Conca de Dalt 433 1.911,67 
Gavet de la Conca 306 1.350,97 
Isona i Conca Dellà 1.083 4.781,38 
Llimiana 183 807,93 
La Pobla de Segur 3.156 13.933,54 
Salàs de Pallars 368 1.624,70 
Sarroca de Bellera 129 569,53 
Sant Esteve de la Sarga 141 622,51 
Senterada 133 587,19 
Talarn 564 2.490,02 
La Torre de Capdella 755 3.333,28 
Tremp 6.515 28.763,31 
               Total 14.113 62.308,00 
SEGON.- Notificar als ajuntaments de la comarca l’acord, als efectes 
adients. 
TERCER.- Facultar el Gerent perquè, dins de les seves competències, 
dugui a terme les gestions que calguin per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.-  Informes, precs i preguntes. Exp. 211/2013. 
 
El Sr. Ubach informa sobre la tarja de transport en autobús 10/120 pel 
trajecte Esterri d’Àneu a Barcelona. Implicarà un descompte important pels 
viatgers habituals (al voltant del 50%) i serà multipersonal, és a dir, la 
podran fer servir vàries persones en el mateix viatge. Es preveu s’implanti 
durant el segon semestre de 2013. 
 
El Sr. Ardanuy informa sobre els següents assumptes: 
 
Parc mòbil de trànsit: s’instal·larà a Isona, la Pobla de Segur i Tremp dels 
dies 15 al 23 de maig. Començarà al poble d’Isona. 



 
Recollida d’olis dels domicilis: En principi s’ha desestimat aquesta 
recollida des dels centres escolars. Actualment s’està fent a la deixalleria. 
 
Altes al padró de la taxa de RSU 2013: Es llegeix l’escrit de l’empresa 
Rubatec, empresa que gestiona les depuradores d’aigua. 
 
Comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural: Es llegeix la 
proposta dels membres de la comissió que s’enviarà al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la seva 
aprovació. 
 
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, 
 
 
 
 


