
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA  DE  
DE 2012 
 
NÚM.: 15/2012 
DATA:  16 d’octubre de 2012 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ:  14.15 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 
SR. JOSEP PONT BONET 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 



 
Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió 
ordinària de 2 d’octubre de 2012. Exp. 411/2012. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 2 d’octubre de 2012, que s’ha tramés a tots els 
consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 2 d’octubre de 2012, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. Exp. 
422/2012 
 
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, numeros 
74/2012 i del 91/2012 al 103/2012 que consten a l’expedient 422/2012 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 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 98/2012 formulant un recurs 
d’alçada a la resolució del SOC de l’expedient de subvenció T7C-03/10.  
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: 74/2012 aprovant el contracte de confirming entre el 
BBVA i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 91/2012 aprovant les 
certificacions del l’obra PG-MN-2009/631 i el seu pagament. 92/2012 
aprovant el compromís sòcioeducatiu de dos menors. 93/2012 aprovant la 
memòria “Adequació enllumenat exterior existent edifici EAT” i sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Lleida. 94/2012 adjudicant la redacció del 
projecte tècnic i direcció de l’obra “Projecte del vas B del dipòsit controlat 
de Tremp”. 95/2012 aprovant la sol·licitud de teleassistència de la Sra. 
Solé. 96/2012 aprovant la contractació urgent de la Sra. Varela. 97/2012 
aprovant la certificació de l’obra PG-2011/723.  99/2012 nomenant el Sr. 
Bellera president en funcions.100/2012 atorgant una subvenció al Museu 
de la Conca Dellà i el seu pagament. 101/2012  aprovant la certificació de 
l’obra PG-2009/1189. 102/2012 aprovant la memòria “Accions de 
promoció econòmica al Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Lleida. 103/2012 deixant sense efectes la cessió de crèdit 
aprovada per decret de presidència 83/2012. 

 
Tercer.-  Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
421/2012 
 
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 
52/2012 al 72/2012 que consten a l’expedient 421/2012 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 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número:  53/2012  aprovant les 
factures incloses en la relació 5/2012 i el seu pagament. 59/2012 aprovant 
les factures incloses en la relació 6/2012 i el seu pagament. 
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: 52/2012 resolent la reclamació patrimonial del Sr. 
Gimeno. 54/2012 aprovant el complement d’activitat del mes de juliol 
2012. 55/2012 aprovant un pagament a l’ajuntament de Conca de Dalt. 
56/2012 atorgant un ajut d’urgència social a la sra. Jiménez. 57/2012 
aprovant un pagament als ajuntaments d’Isona i Conca Dellà i la Torre de 
Capdella. 58/2012 aprovant vàries factures i el seu pagament. 60/2012 
aprovant el complement d’activitat del mes d’agost de 2012. 61/2012 
aprovant un ajut d’urgència social al Sr. Diallo. 62/2012 autoritzant la 
realització d’un curs al Sr. Bardella. 63/2012 aprovant el reintegrament al 
SOC d’una part de l’exped. T7C-03/10. 64/2012 aprovant el pagament de 
la certificació de l’obra “Rehabilitació coberta edifici Creació d’un Centre 
d’Acollida Turística CITA”. 65/2012 atorgant un ajut d’urgència social a la 
Sra. Zurera. 66/2012 aprovant el pagament als usuaris del servei SAD de 
desembre 2011. 67/2012 atorgant una bestreta de caixa a la sra. Vidal. 
68/2012 aprovant vàries factures i el seu pagament. 69/2012 resolent la 
reclamació patrimonial del Sr. Vilella. 70/2012 atorgant un ajut d’urgència 
social al Sr. Machado. 71/2012 aprovant el pagament de les subvencions 



atorgades a entitats, associacions, ajuntaments.72/2012 aprovant el 
pagament del complement d’activitat del mes de setembre 2012. 
 
Quart.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella per l’execució de l’obra 
“Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’Esglèsia de 
Paüls”. Exp. 418/2012. 
 
Vist el text, del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’ajuntament de la Torre de Capdella per l’execució de l’obra 
“Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’Església de 
Paüls”, 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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella per l’execució de l’obra 
“Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’Església de 
Paüls”, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per reproduït. 
SEGON.-  Facultar el President per a la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de la Torre de Capdella. 
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. 
 
Cinquè.- Aprovació del procediment de contractació de l’obra 
“Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’Esglèsia de 
Paüls”. Exp. 223/2012. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de 22 de maig de 2012 d’aprovació del 
projecte de l’obra “Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de 
l’església de Paüls”, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït, redactat per l’arquitecte Sr. Marc Sentenac i amb un pressupost 
per contracte de 76.016,38 € IVA inclòs. 
 
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions 
tècniques reguladors de la contractació de l’obra “Rehabilitació de la 
coberta i reparació de les façanes de l’església de Paüls” amb un pressupost 
de 64.420,66 € més l’IVA vigent al 21%, per procediment negociat sense 
publicitat amb un mínim de tres ofertes, que consten a l’expedient. 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció. 
 
Vistos els articles 6, 169 i 170 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 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i Plec 
de prescripcions tècniques reguladors de la contractació de l’obra 
“Rehabilitació de la coberta i reparació de les façanes de l’església de 
Paüls”, amb un pressupost de 64.420,66 € més l’IVA vigent al 21%, per 
procediment negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes, que 
consten a l’expedient. 
SEGON.- Sol·licitar ofertes econòmiques per a l’obra de referència a un 
mínim de tres empreses del sector. 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació 
definitiva del projecte i a l’habilitació del crèdit pressupostari. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 

 
Sisè.- Aprovació de les Bases i convocatòria del concurs Premi Jove 
Emprenedor. Exp. 428/2012. 
 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà conjuntament amb la Direcció 
General de Joventut convoca anualment el Premi jove emprenedor del 
Pallars Jussà, per empresaris de fins a 40 anys, amb l’objectiu de fomentar 
l’esperit d’empresa entre els joves de la comarca amb idees innovadores i 
alhora facilitar-los la posada en marxa dels seus negocis, donada la 
necessitat de modernitzar el sector productiu del Pallars Jussà. 
 
Vistes les bases reguladores del Concurs “Premi Jove Emprenedor/a-2012”, 
que consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes. 
 
Vistos els articles 22 f) de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim 
local, 52 g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i de conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 
(2.3 q) 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 delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
  
PRIMER.-  Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del concurs 
del “Premi Jove Emprenedor/a-2012”, que consten a l’expedient i es donen 
íntegrament per reproduïdes. 
SEGON.- Publicar-les al BOP i DOGC i considerar-les definitivament 
aprovades si no es presenten al·legacions o suggeriments. 
TERCER.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
Setè.- Atorgament de subvencions a entitats, associacions, ajuntaments. 
Exp. 479/2011. 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i 
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 479/2011 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 2012: 
 

Sol·licitant Concepte 
Associació de veïns de Puigcercós despeses vàries 
Casal Cultural de Tremp despeses generals 
Consell Esportiu del Pallars Jussà Activitats nàutiques per escolars de la comarca 
Asociación Amigos del Museo específico del Soci de l'Associació AMESETE 
Suboficial del ejército de tirra Español   
Cercle d'Agermanament Occitano-català XXV Pujada al Port de Salau 
Ajuntament Salàs de Pallars XXII Fira d'Art 
Ajuntament Salàs de Pallars 8a Diada de la Fira de tardor 
Associació Cultural dels Raiers de la 
Noguera Pallaresa 

XXXIV Diada dels Raiers i Trobada 
Internacional 

Associació de puntaires de la Vall Fosca 8a trobada de puntaires a Espui 
Escola Els Raiers i Assocació de pares i   
mares d'alumnes 30a Olimpiada Escolar Flamicell 
Ajuntament La Pobla de Segur Fira Promopallars 
Lo PallarsTV despeses generals 
CEPS Club d'Esquí Pobla de Segur Lliga de curses de muntanya "Correpallars" 
Club d'Esquí nàutic Pallars Jussà Campionat internacional d'esquí nàutic  
  Catalunya Ara Lleida Water Ski 2012 



Associació d'Indústria i comerç d'Isona 10a Fira del Bolet "Boletus" 

 
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 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 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions i 
entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de caire social, 
segons es descriu a continuació: 
 

Sol·licitant Concepte 
Import  
Atorgat € 

Associació de veïns de Puigcercós despeses vàries    500,00 
Casal Cultural de Tremp despeses generals 500,00 

Consell Esportiu del Pallars Jussà 
Activitats nàutiques per escolars de la 
comarca 

730,00 

Asociación Amigos del Museo 
específico del Suboficial del ejército 
de tirra Español Soci de l'Associació AMESETE 

0,00 

Cercle d'Agermanament Occitano- 
català XXV Pujada al Port de Salau 

0,00 

Ajuntament Salàs de Pallars XXII Fira d'Art 500,00 
Ajuntament Salàs de Pallars 8a Diada de la Fira de tardor 500,00 
Associació Cultural dels Raiers de la 
Noguera Pallaresa 

XXXIV Diada dels Raiers i Trobada 
Internacional 

750,00 

Associació de puntaires de la Vall 
Fosca 8a trobada de puntaires a Espui 

0,00 

Escola Els Raiers i Assocació de pares 
i mares d'alumnes  30a Olimpiada Escolar Flamicell 

500,00 

Ajuntament La Pobla de Segur Fira Promopallars 1.000,00 
Lo PallarsTV despeses generals 300,00 

CEPS Club d'Esquí Pobla de Segur 
Lliga de curses de muntanya 
"Correpallars" 

1.800,00 

Club d'Esquí nàutic Pallars Jussà Campionat internacional d'esquí nàutic  500,00 
  Catalunya Ara Lleida Water Ski 2012  
Associació d'Indústria i comerç d'Isona 10a Fira del Bolet "Boletus" 1.000,00 
 



SEGON.- Comunicar aquest acord a les entitats i/o associacions 
corresponents, informant-los que cada entitat haurà d’aportar la 
documentació següent: 

1. Declaració jurada del finançament de l’actuació (en el document 
model  que trametrà el Consell). 

2. Justificant de la inclusió de l’anagrama del Consell als documents de 
difusió de l’acte. 

 
Vuitè.- Informes. Exp. 420/2012 
 
El Sr. President informa sobre els següents assumptes: 
 
Línia fèrria Lleida-La Pobla de Segur 
El proper dia 19 d’octubre finalitzarà el plaç de la licitació per la 
contractació de l’empresa per la compra de de dos vagons panoràmics. 
 
XI Jornades Micològiques 
Es van inaugurar a la Pobla de Segur el dissabte dia 13 d’octubre 
d’enguany. Va fer una xerrada el cuiner Mariano Gonzalvo del restaurant 
“Lo paller del Coc”. L’acte es va retransmetre per la TV dels Pirineus. Es 
va fer una agraïment a tots els col·laboradors. A partir de la inauguració 
començaran els diferents actes que consten al programa distribuït. 
 
Catàleg de productes de qualitat del Pallars Jussà al CITA 
Es presentarà divendres dia 19 al CITA. S’han organitzat un seguit de 
ponències i sessions de treball. S’han editat 300 exemplars del catàleg i 
5.000 mapes on s’indica el lloc on es pot trobar cada producte i s’informarà 
mitjançant la web del Consell. També s’informa dels productors adherits a 
la campanya “Al teu gust” de l’ajuntament de Tremp. Farà la cloenda el Sr. 
Domènec Vila, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries. 
 
Itinerari de natura del Mirador de les aus fins al Pont de Monares 
Es va presentar el divendres dia 4 d’octubre i es va signar un conveni de 
col·laboració amb l’empresa ENDESA i properament s’iniciaran les obres 
que executarà el Consell Comarcal. Es va aprofitar l’acte per comentar amb  
l’empresa altres línies d’actuació. Aquesta obra té el plaç d’execució fins el 
dia 30 de juny de 2013. 



 
 
Novè.- Precs i preguntes. Exp. 419/2012 
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
que aprova el Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, es fa constar que 
durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut reflectir 
expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat corresponent. 
En compliment de l'article 110 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària habilitada,   Vistiplau                          
      El President, 
 
 


