
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 
D’AGOST DE 2012 
 
NÚM.: 11/2012 
DATA:  7 d’agost de 2012 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOAN UBACH ISANTA 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA  FARRERO 
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. JOSEP CASTELLS FARRÉ 
 



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 17 de juliol de 2012. Exp. 304/2012. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 17 de juliol 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 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 ordinària del dia 17 de juliol 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. 
320/2012. 
 
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 
204/2011 i del 62/2012 al 73/2012 i del 75/2012 al 90/2012 que consten a 
l’expedient 320/2012 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 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: 204/2011 aprovant el preu 
públic per als teminals per la prestació del servei de teleassistència. 
65/2012 aprovant el conveni entre el Departament d’Ensenyament, Institut 
Escola de sobrestants de Tarrega, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
per la formació pràctica de l’alummne J. Cuadrado. 78/2012 aprovant el 
conveni entre el Departament d’Ensenyament, INS Tremp, i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per la formació pràctica de l’alumna D. 
Redzheb. 89/2012 aprovant la cessió de crèdit d’una part de la certificació 
1a de l’obra “Projecte de millora i condicionament de l’enllumenat exterior 
als pobles del Pallars Jussà. Fase IVb. de l’empresa ARFAVIMA, SL.  
SEGON.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del President en funcions del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, Sr. Lluís Bellera Juanmartí, número: 80/2012 
inscrivint el reinici de l’activitat de la instal·lació alberg de joventut “La 
Torre”. 83/2012 aprovant la cessió de crèdit de la fra. núm. 337 de data 30-
04-2012 de l’empresa Clara Farrero Solsona. 
TERCER.- 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: 62/2012 aprovant la certificació de l’obra NM-
2010/671 i el seu pagament. 63/2012 aprovant les certificacions de l’obra 
ET-2009-626 i el seu pagament. 64/2012 aprovant les certificacions de 
l’obra PG-ET-2009/622. 66/2012 assumint el servei del menjador escolar 
del Col·legi Els Raiers de la Pobla de Segur i contractar-lo. 67/2012 
aprovant la memòria de la publicació “Els Cellers del Pallars Jussà” i 
sol·licitant una subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 68/2012 
aprovant la memòria de l’actuació “Projecte Pallars Cultural 2012” i 
sol·licitant una subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 69/2012 
aprovant el compromís socioeducatiu dels menors A i C. F.M. 70/2012 
aprovant les certificacions 2a(A) i 2a(B) de l’actuació “Centre de visitants 
del Pallars Jussà” i el seu pagament. 71/2012 aprovant la memòria de 



l’actuació “Infraestructura complementària per la sala d’actes-auditori del 
centre de visitants del Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció a l’IEI de la 
Diputació de Lleida. 72/2012 aprovant la memòria de l’actuació 
“Reconstrucció de la coberta de l’Església de Sant Gervàs a S. Miquel de la 
Vall” i sol·licitud de subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 73/2012 
aprovant la memòria de l’actuació “Reforma i millora de la planta soterrani 
del Centre de visitants del Pallars Jussà i sol·licitud de subvenció a l’IEI de 
la Diputació de Lleida. 75/2012 nomenant el Sr. Lluís Bellera, president en 
funcions. 76/2012 aprovant l’adjudicació per contracte menor de l’acció 
“Estudi per a la comercialització dels productes turístics del Pallars Jussà”. 
77/2012 aprovant l’adjudicació per contracte menor de l’acció “Pla 
d’actuació dels serveis de proximitat del Pallars Jussà”. 84/2012 aprovant 
el preu públic de les entrades als concerts del “VIII Festival del Romànic i 
dels Castells de Frontera”. 85/2012 aprovant el reconeixement dels serveis 
prestats per la Sra. Gómez. 86/2012 aprovant la compactació del període de 
lactancia i de la reducció d’un terç de la jornada laboral de la Sra. Llovet. 
87/2012 aprovant la contractació urgent del Sr. Alemany. 88/2012 aprovant 
la contractació urgent del Sr. Bernadó. 90/2012 aprovant la memòria 
“Adequació de les xarxes elèctriques i informàtiques de l’equipament 
cultural del Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
QUART.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President en funcions del Consell Comarcal, 
Sr. Lluís Bellera Juanmartí, número: 79/2012 modificant la clàusula 1.7 del 
PCAP i la clàusula 2.2 del Plec de prescripcions tècniques del servei de 
menjador escolar de l’INS Tremp, INS la Pobla de Segur i col·legi Els 
Raiers. 81/2012 aprovant la liquidació del pressupost general de l’exercici 
2011. 82/2012 aprovant el pressupost de l’empresa Autocars Palmerola, SL 
pels trajectes del “Bus de la Festa 2012”.  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
321/2012 
 
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 
46/2012 al 51/2012 que consten a l’expedient 321/2012 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 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:  48/2012  aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 4/2012 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: 46/2012 aprovant les factures núm. 1202380 i 
12002182 de l’Agència de Residus de Catalunya. 47/2012 atorgant ajuts 
d’urgència social a les Sres. Beronne i Cretu. 48/2012  atorgant un ajut 
d’urgència social a la Sra. Keamilova. 50/2012 aprovant el pagament a 
l’ajuntament de Tremp per la compensació d’entrada de residus a 
l’abocador. 51/2012 aprovant la fra. núm. 314 de l’empresa Arfavima, SL i 
un 1r pagament.  
 
Quart.- Aprovació del conveni marc interadministratiu de col·laboraió 
en matèria informàtica entre el Consell Comarcal del Tarragonés i els 
Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà i Solsonès. Exp. 322/2012. 
 
Vist el text del conveni marc interadministratiu de col·laboració en matèria 
informàtica entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els Consells 
Comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà i el Solsonès, que consta a l’expedient. 
 



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 marc interadministratiu de 
col·laboració en matèria informàtica entre el Consell Comarcal del 
Tarragonès i els Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès, que consta a l’expedient. 
SEGON.-  Facultar el President per a la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès. 



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 contracte de tractament de dades de caràcter 
personal amb l’entitat entitat pública empresarial local Innova (EPEL 
INNOVA), Exp. 325/2012. 
 
Vist el text del contracte de tractament de dades de caràcter personal amb 
l’Entitat pública empresarial Local Innova (EPEL INNOVA), mitjançant el 
qual s’habilita l’entitat EPEL INNOVA,  encarregada del tractament, per 
tractar, per compte del Consell Comarcal del Pallars Jussà responsable del 
tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei 
de desenvolupament aplicació (ISAD) Servei d’atenció domiciliaria. 
 
Vistos els articles 111 i 138.3 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 text del contracte de tractament de dades de caràcter 
personal amb l’Entitat pública empresarial Local Innova (EPEL INNOVA), 
mitjançant el qual s’habilita l’entitat EPEL INNOVA,  encarregada del 
tractament, per tractar, per compte del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per 
prestar el servei de desenvolupament aplicació (ISAD) Servei d’atenció 
domiciliaria. 
SEGON.- Aprovar la contractació de l’Entitat pública empresarial Local 
Innova (EPEL INNOVA), amb cost 0 €.. 
TERCER.- Facultar el president del Consell per la signatura del contracte. 



Sisè.- Adjudicació del servei de menjador escolar de l’INS Tremp pel 
curs escolar 2012-2013. Exp. 244/2012. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 5 de juny de 2012 d’aprovació 
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del plec de 
condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat del servei de menjador escolar de l’INS Tremp. 
 
Vist el decret de presidència 79/2012, de 25 de juny, de modificació de la 
clàusula 1.7 del PCAP i la clàusula 2.2 del plec de prescripcions tècniques. 
 
Atès que s’ha sol·licitat oferta econòmica a vàries empreses del sector de la 
comarca. 
 
Vista l’oferta econòmica presentada per l’empresa PUA GINESTA, SL, per 
import de 58.994,00 € més l’IVA al 8 % per import de 4.719,52 €, a raó de 
5,05 €/menú més l’IVA al 8% per import de 0,40 €. 
 
Atès que la resta d’empreses convidades no han presentat cap oferta 
econòmica. 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la valoració de la 
proposta presentada per l’empresa Pua Ginesta, SL i atès que és l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 
 
Vistos els articles 10 i 169, 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aproba el text refòs 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 l’adjudicació, per procediment negociat sense 
publicitat, del contracte de serveis del menjador escolar de l’INS Tremp per 
al curs escolar 2012-2013 per import de 58.994,00 € més l’IVA al 8 % per 
import de 4.719,52 €, a raó de 5,05 €/menú més l’IVA al 8% per import de 
0,40 €, a l’empresa PUA GINESTA, SL. Condicionada a l’aportació dels 
certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 
amb Hisenda i Seguretat Social. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació 
al perfil del contractant. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Setè.- Adjudicació del servei de menjador escolar de l’INS La Pobla de 
Segur pel curs escolar 2012-2013. Exp. 243/2012. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 5 de juny de 2012 d’aprovació 
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del plec de 
condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat del servei de menjador escolar de l’INS La Pobla 
de Segur. 
 
Vist el decret de presidència 79/2012, de 25 de juny, de modificació de la 
clàusula 1.7 del PCAP i la clàusula 2.2 del plec de prescripcions tècniques. 
 
Atès que s’ha sol·licitat oferta econòmica a vàries empreses del sector de la 
comarca. 
 
Vista l’oferta econòmica presentada per l’empresa ADINAR, SCP per 
import de 20.443,50 € més l’IVA al 8 % per import de 1.635,48 €. 
  
Atès que la resta d’empreses convidades no han presentat cap oferta 
econòmica. 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la valoració de la 
proposta presentada per l’empresa ADINAR, SCP i atès que és l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 
 



Vistos els articles 10 i 169, 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aproba el text refòs 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 l’adjudicació, per procediment negociat sense 
publicitat, del contracte de serveis del menjador escolar de l’INS La Pobla 
de Segur per al curs escolar 2012-2013 per import de 20.443,50 € més 
l’IVA al 8 % per import de 1.635,48 €, a raó de 5,33 €/menú més l’IVA al 
8% per import de 0,42 €, a l’empresa ADINAR, SCP. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació 
al perfil del contractant. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Vuitè.- Adjudicació del servei de menjador escolar de l’Escola Els 
Raiers pel curs escolar 2012-2013. Exp. 245/2012. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 5 de juny de 2012 d’aprovació 
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del plec de 
condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment 
negociat sense publicitat del servei de menjador escolar de l’Escola Els 
Raiers de la Pobla de Segur. 
 
Vist el decret de presidència 79/2012, de 25 de juny, de modificació de la 
clàusula 1.7 del PCAP i la clàusula 2.2 del plec de prescripcions tècniques. 
 
Atès que s’ha sol·licitat oferta econòmica a vàries empreses del sector de la 
comarca. 
 



Vista l’oferta econòmica presentada per l’empresa ADINAR, SCP per 
import de 57.548,01 € més l’IVA al 8 % per import de 4.603,84 €. 
  
Atès que la resta d’empreses convidades no han presentat cap oferta 
econòmica. 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la valoració de la 
proposta presentada per l’empresa ADINAR, SCP i atès que és l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 
 
Vistos els articles 10 i 169, 170 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aproba el text refòs 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 l’adjudicació, per procediment negociat sense 
publicitat, del contracte de serveis del menjador escolar de l’Escola Els 
Raiers de la Pobla de Segur per al curs escolar 2012-2013 per import de 
57.548,01 € més l’IVA al 8 % per import de 4.603,84 €, a raó de 5,33 
€/menú més l’IVA al 8% per import de 0,42 €, a l’empresa ADINAR, SCP. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació 
al perfil del contractant. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.- Aprovació de la modificació del contracte de transport escolar 
de les línies “Hortoneda-La Pobla de Segur” i “Covet-Siall-Isona”. 
Exp. 74/2011. 
 
Vist el decret de presidència 121/2011, de 8 d’agost de contractació del 
servei de transport escolar per als cursos escolars 2011-2012, 2012-2013, 



2013-2014 i 2014-2015, per contracte menor, de la línia Hortoneda- La 
Pobla de Segur al transportista Robert Bochaca i de la línia Covet-Isona a 
la transportista Regina Bernadó. 
 
Vist l’informe tècnic de data 1 d’agost de 2012, que consta a l’expedient, 
referent a la línia Hortoneda-La Pobla de Segur on posa de manifest que a 
partir del proper curs hi haurà una modificació del recorregut que suposarà 
una reducció de 14 km. diaris. Atès que la proposta de preu per aquesta 
línia és de 72,51 € per dia de servei més l’IVA vigent. 
 
Vist l’informe tècnic de data 1 d’agost de 2012, que consta a l’expedient, 
referent a la línia Covet-Siall-Isona on posa de manifest que a partir del 
proper curs hi haurà una modificació del recorregut que suposarà una 
reducció de 14 km. diaris. Atès que la proposta de preu per aquesta línia és 
de 82,04 € per dia de servei més l’IVA vigent. 
 
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 la contractació del servei de transport escolar de la 
línia Hortoneda-La Pobla de Segur per import de 72,51 € per dia de servei 
més l’IVA vigent al transportista Robert Bochaca. 
SEGON.- Aprovar la contractació del servei de transport escolar de la línia  
Covet-Siall-Isona per import de 82,04 € per dia de servei més l’IVA vigent 
a la transportista Regina Bernadó. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Desè.- Aprovació de la moció de defensa del pacte fiscal, una hisenda i 
agència tributària pròpia. Exp. 326/2012. 
 
Vista la moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i agència tributària 
pròpia, presentada per l’ACM, i aprovada pel Consell Nacional el passat 



dia 20 de juliol a Manresa, que consta a l’expedient i que es transcriu a 
continuació: 
 
MOCIÓ EN  DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA PRÒPIA 

Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir la 
prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 

Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a Catalunya 
i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama la Carta Europea 
d’Autonomia Local.  

Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, equitat, 
autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de finances locals. 

Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, van 
reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de Catalunya així 
com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a diferents principis com 
el d’asimetria i diferenciació.  

Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan inclosos en 
territoris en règim foral, reben de mitja més de 2,5 vegades que la mitjana dels ajuntaments 
catalans, en concepte de transferències per participació en tributs d’altra administració. 

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi hagi un 
nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres propis recursos 
fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou model de finançament ha 
de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens locals.  

Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 

PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert econòmic, 
que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar els nostres recursos 
fiscals.  

SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte fiscal que permeti 
gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món municipal hi ha de 
participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs suportats a 
Catalunya, el que permetrà millorar de forma substancial els nostres propis recursos locals.  

TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya. 



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.- Aprovar la moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i 
agència tributària pròpia, presentada per l’ACM i que consta a la part 
expositiva. 
SEGON.- Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya. 
TERCER.- Donar compte d’aquesta moció en la propera sessió del Ple del 
Consell Comarcal. 
 
Onzè.- Aprovació de les al·legacions a l’acta de control financer de 
subvencions cofinançades pel FSE. Exp. 439/08. 
 
En data 16 de desembre de 2008 per resolució del director del Servei 
d’Ocupació de Catalunya es va atorgar una subvenció al Consell Comarcal 
del Pallars Jussà per a la realització del projecte anomenat “Pla d’execució 
anual. Treball a les 4 comarques” amb núm. d’expedient T4C-03/08. 
 
En data 17 d’abril de 2012 la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya ens comunica que està previst realitzar un control financer per 
motiu dels ajuts atorgats pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya, cofinançats pel FSE, corresponents al Programa 
Operatiu Fons Social Europeu 2007-2013 Catalunya CCI 
2007.ES.052.PO.007 en relació als ajuts concedits el 2008 amb el núm. 
d’exped. T4C-03/08.  
 
En data 24 de maig de 2012 se’ns comunica que l’empresa auditora que 
realitzarà el control financer és KPMG Auditores, SL i aquest mateix dia 
s’efectua el control. 
 



Atès que en data 25 de juliol de 2012 s’ha rebut des de la Intervenció 
delegada de l’FSE l’acta de control financer efectuat per l’empresa auditora 
KPMG Auditores, SL en relació a l’expedient  T4C-03/08. 
 
Atès la necessitat de formular al·legacions a l’acta de control financer de 
data 28 de juny de 2012 efectuat per l’empresa auditora KPMG Auditores, 
SL en relació a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 
el text de les quals consta a l’expedient. 
 
Vist l’article 51.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 84.2 
de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú. 
 
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 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les al·legacions, que consten a l’expedient i es donen 
íntegrament per reproduïdes, a l’acta de control financer de data 28 de juny 
de 2012 efectuat per l’empresa auditora KPMG Auditores, SL en relació a 
la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la 
realització del projecte anomenat “Pla d’execució anual. Treball a les 4 
comarques” amb núm. d’expedient T4C-03/08. 
SEGON.- Trametre l’escrit d’al·legacions a la Intervenció delegada del 
Fons Social Europeu. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.  
 
Dotzè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa Pua Ginesta, 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 descriuen a continuació 
i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Servei de menjador escolar dels cursos escolars 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 
Import: 3.173,79€ 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, on es fa constar que es pot 
retornar la fiança. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 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.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Pua 
Ginesta, SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu 
a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Servei de menjador escolar dels cursos escolars 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 
Import: 3.173,79€ 
SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Tretzè.-  Informes. Exp. 323/2012 
 
El Sr. Ubach informa sobre els següents assumptes: 
 

1) Recurs d’alçada. 
Aquest recurs es presentarà, contra la resolució emesa per la Directora del 
Servei d’Ocupació de Catalunya de data 17-07-2012, on s’accepta la 
renúncia parcial del Consell Comarcal a la subvenció atorgada pel Pla 
d’execució anual. Treball a les 7 comarques (81.342,20 €) i es demana 
1.235,69 € d’interessos legals, donat que no es tracta de cap revocació sinò 
d’una renúncia voluntària. 
 



2) Visita a la comarca el proper dimarts dia 14 d’agost del 
Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Lleida. Sr. Pau Perdices. 

En aquesta trobada es parlarà de la possibilitat d’establir una col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Patronat. 
 
Catorzè.- Precs i preguntes. Exp. 324/2012 
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova 
el text refòs de la Llei 8/87 Municipal i de règim Local de Catalunya i 
l’article 82.3 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament 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 aprovar la urgència i incorporar per aquest 
motiu els següents punts a la sessió:  
 
 
Quinzè.- Adaptació del pressupost de l’actuació “Adequació de 
l’entorn i integració paisatgística d’equipaments turístics” al nou tipus 
d’IVA. Exp.148/2012. 
 
Vist el decret de presidència 25/2012, de 21 de març, d’aprovació del 
projecte executiu de l’actuació “Adequació de l’entorn i integració 
paisatgística d’equipaments turístics” amb un pressupost total de 43.000,00 
€. IVA inclòs al tipus 18%. 
 
Vist l’article 23 del RDL 20/2012, de 13 de juny, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  
 
Atès la necessitat d’adaptar el pressupost de l’actuació “Adequació de 
l’entorn i integració paisatgística d’equipaments turístics” al nou tipus 
impositiu d’IVA (21%). Vist el document d’adaptació del pressupost al nou 



tipus d’IVA per import de 36.440,68 € més l’IVA al 21% per import de 
7.652,54 €. 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 j) 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 pressupost de l’actuació “Adequació de l’entorn i 
integració paisatgística d’equipaments turístics”, adaptat al nou tipus 
impositiu d’IVA (21%) per import de 36.440,68 € més l’IVA per import de 
7.652,54 €, amb un pressupost total de 44.093,22 €. 
 
Setzè.- Sol·licitud de canvi d’actuació de la programació PUOSC 2012. 
Exp. 379/07. 
 
Vist l’acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012, publicat en el DOGC núm. 
6079 de 2 de març de 2012, el qual inclou l’actuació núm. 2012/740 
titulada “Museu de Ciència i Societat de Tremp” amb un pressupost total 
de 686.875,97 € i una subvenció PUOSC-PG per import de 63.774,14 €. 
 
Vist el decret de presidència 24/2012, de 19 de març, de sol·licitud a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de canvi de l’actuació de referència per l’actuació 
“Centre de visitants del Pallars Jussà” mantenint la subvenció PUOSC per 
l’anualitat 2012 per import de 63.774,14 € i comunicat el dia 26 d’abril als 
serveis territorials de Lleida i que està pendent de tramitació. 
 
Atès que a dia d’avui el Consell Comarcal ha aconseguit altre finançament 
finalista que ha de ser destinat a l’actuació “Centre de visitants del Pallars 
Jussà”, ajuts que no requereixen d’aportació complementària de fons propis 
i que permeten desenvolupar tota l’actuació.  
 



Atès la necessitat de dur a terme l’actuació “Adequació de l’entorn i 
integració paisatgística d’equipaments turístics” i l’actuació “Honoraris de 
redacció del projecte executiu de l’espai expositiu de l’edifici CITA”. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 j) 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 el decret de presidència 24/2012, de 19 de 
març, de sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de canvi de 
l’actuació de referència. 
SEGON.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals el canvi de 
l’actuació núm. 2012/740 segons es descriu al punt tercer. 
TERCER.- Sol·licitar el desglòs de l’actuació 2012/740 en: 
 Actuació 1: “Adequació de l’entorn i integració paisatgística 
d’equipaments turístics” amb un pressupost de 44.093,22 € IVA inclòs i 
una subvenció PUOSC-PG per import de 41.888,56 €.  
 Actuació 2: “Honoraris de redacció del projecte executiu de l’espai 
expositiu de l’edifici CITA” amb un pressupost de 23.050,00 € IVA inclòs 
i una subvenció PUOSC-PG per import de 21.885,58 €. 
QUART.- Trametre aquest acord als serveis territorials del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals a Lleida. 
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Dissetè.- Aprovació de la memòria “Honoraris de redacció del projecte 
per l’adequació de l’espai expositiu a l’edifici CITA” 
 
Vista la memòria explicativa titulada “Honoraris de redacció del projecte 
per l’adequació de l’espai expositiu a l’edifici CITA”, redactada per 
l’enginyer industrial Sr. German Palacin Fornons, amb un pressupost total 



de 23.050,00 € IVA inclòs (al tipus impositiu del 21%), que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduïda. 
 
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 (2.1 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 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 memòria explicativa titulada “Honoraris de 
redacció del projecte per l’adequació de l’espai expositiu a l’edifici CITA”, 
redactada per l’enginyer industrial Sr. German Palacin Fornons, amb un 
pressupost total de 23.050,00 € IVA inclòs (al tipus impositiu del 21%), 
que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduïda. 
SEGON.- Exposar la memòria 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.  
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’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, 
 
 
 


