
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
DEL DIA 25 DE GENER DE 2010 
 
NÚM.: 1/2010 
DATA: 25 de gener de 2010 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 19,00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.00 hores 
 
En la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del Vicepresident 2n del 
Consell i assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO. Actua com a President, 
Delegat per Decret de Presidència. 
PRESIDENT 
SR. XAVIER PONT I JORDANA (s’incorpora al punt 6è) 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ  
CONSELLERS 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. JAUME ELIES I ELIES 
SR. LLUIS OLIVA I DÍAZ 
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA 
GERENT 
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
També hi assisteixen Genis Agullana, Antoni Samsó, Josep Pont i Antoni 
Palau. 
 



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 14 DE DESEMBRE DE 2009. EXP.458/09.  
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió extraordinària del dia 14 de desembre de 2009, 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 18 de desembre de 2008 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 14 de desembre de 2009, 
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’ASSOCIACIÓ AMIC PER AL SERVEI D’ATENCIÓ A 
PERSONES IMMIGRADES. EXP. 21/2010. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya 
(AMIC), que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, per 
al servei d’atenció a persones immigrades i el període de vigència serà de 
l’1 de gener de 2010 fins el 22 de març de 2010. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril 



(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen la 
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin 
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament 
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre 
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les 
administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre 
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS. 
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 d’agost de 2009 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’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a 
Catalunya (AMIC), que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït, per al servei d’atenció a persones immigrades i el període de 
vigència serà de l’1 de gener de 2010 fins el 22 de març de 2010. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Associació d’Ajuda Mútua 
d’Immigrants a Catalunya (AMIC). 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 



TERCER.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS 
JUSSÀ. EXP. 388/08. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient 
i es dóna íntegrament per reproduït, amb l’objectiu de promoure accions de 
millora, educació i difusió ambiental i del patrimini natural a la comarca. 
Aprovat per la Junta de Govern en data 15 de setembre de 2008. 
 
Vista l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient, 
per prorrogar la vigència del conveni, així com el termini d’execució i 
justificació de les actuacions fins el dia 5 d’octubre de 2010. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril 
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen la 
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin 
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament 
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre 
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les 
administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre 
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS. 
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 



De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 d’agost de 2009 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 al conveni de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que consta a l’expedient, per prorrogar la vigència del conveni, així com el 
termini d’execució i justificació de les actuacions fins el dia 5 d’octubre de 
2010. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
QUART.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE TREMP, EL CONSELL COMARCAL 
DEL PALLARS JUSSÀ I EL CONSELL COMARCAL DEL 
PALLARS SOBIRÀ PER A LA PROMOCIÓ DE L’ACCÈS DELS 
JOVES A L’HABITATGE. EXP. 444/09. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tremp, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, en el 
marc del conveni per a la promoció de l’accés dels joves a l’habitatge 
signat entre l’Ajuntament de Tremp i el Departament d’Acció Social i 
Ciutadani de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’article 111 del RD legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i 
23) (TRRL), i l’article 273 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril 
(DOGC del 20-05-03), municipal i de règim local de Catalunya preveuen la 
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin 
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament 
jurídic o als principis de bona administració; i l’article 88 de la Llei 30/92, 



de 26 de novembre (BOE del 27, corregit el 28-12-92 i el 27-01-93), de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), també preveu aquesta possibilitat sempre 
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les 
administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre 
administracions públiques, i específicament l’article 309.2 del ROAS. 
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 d’agost de 2009 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 
l’Ajuntament de Tremp, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà per l’exercici 2009, que consta a l’expedient i 
es dóna íntegrament per reproduït, en el marc del conveni per a la promoció 
de l’accés dels joves a l’habitatge signat entre l’Ajuntament de Tremp i el 
Departament d’Acció Social i Ciutadani de la Generalitat de Catalunya. 
SEGON.- Condicionar l’aprovació del conveni per a l’exercici 2010 a la 
revisió del text. 
TERCER.-Facultar el Sr. President per la signatura del conveni. 
QUART.- Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Tremp i al Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà. 
CINQUÈ.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció 
General d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 



CINQUÈ.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL 
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 15 CONTENIDORS 
SOTERRATS. EXP. 408/08. 
 
De conformitat amb l’article 92 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals i per unanimitat dels 6 membres presents, dels 
7 que componen la Junta de Govern, s’acorda deixar sobre la taula aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
SISÈ.-  APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“CONSTRUCCIÓ D’UNA DEIXALLERIA TIPUS BÀSIC A 
ISONA”. EXP. 82/09 
S’incorpora el Sr. Pont 
 
Vist l’acord  del Ple del Consell Comarcal de data 2 de febrer de 2009 
d’aprovació del projecte executiu de l’obra “Construcció d’una Deixalleria 
bàsica a Isona”, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït, redactat per l’Arquitecte Sr. Salvador Martínez i Boneu, el 
pressupost del qual ascendeix a un import total de 101.612,92 € IVA inclòs 
i ha quedat aprovat definitivament 
 
Atès que l’import d’obra a executar ascendeix a 84.748,65 € més l’IVA 
vigent. 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció, que consten a l’expedient. 
 
Atès que es procedent la contractació d’aquesta obra per procediment 
negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes. 
 
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de 
prescripcions tècniques, que consten a l’expedient, redactats per a la 
contractatació de l’obra de referencia, per procediement negociat sense 
publicitat i pel tràmit ordinari.  
 
Vistos els articles 122, 153 al 155 i 161 i 162 i concordants de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del sector públic. Vistos els articles 



273 al 280 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refòs de la Llei 
8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim locla de Catalunya. 
 
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 3 d’agost de 2009 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 els Plecs de Clausules administratives particulars i els 
plecs de prescripcions tècniques, que consten a l’expedient, reguladores de 
la contractació de l’obra “Construcció d’una Deixalleria bàsica a Isona”, 
amb un pressupost de 84.748,65 € més l’IVA vigent, per procediment per 
procediment negociat sense publicitat amb un mínim de tres ofertes.  
SEGON.- Sol·licitar a un mínim de tres empreses capacitades del sector 
una oferta econòmica per a l’execució de l’obra “Construcció d’una 
Deixalleria bàsica a Isona”. 
TERCER.-  Facultar el Sr. President per donar compliment al present 
acord. 
 
SETÈ.-  APROVACIÓ DE FACTURES EMESES PEL CONSELL. 
 
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. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

774 04-11-2009 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 21.698,13 
775 04-11-2009 Eliminació RSU dipòsit C.C. Pallars Sobirà 12.048,04 
776 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 6.653,42 
777 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit Consel Generau d’Aran 20.920,70 
778 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit C.C. Pallars Sobirà 11.535,58 
779 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit  C.C. Alta Ribagorça 6.767,81 



780 06-11-2009 Ferralla Ballestas Calmet, SL 148,80 
781 25-11-2009 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.496,70 
782 09-12-2009 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 18.565,55 
783 09-12-2009 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 7.436,92 
784 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 4.250,66 
785 10-12-2009 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.236,30 
786 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 651,24 
787 16-12-2009 Plus recollida iglú Ecoembalajes España, SA 1.725,75 
788 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 765,83 
789 16-12-2009 Plus recollida iglú Ecoembalajes España, SA 2.024,46 
790 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 750,50 
791 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 2.007,38 
792 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 919,98 
793 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 2.039,49 
794 16-12-2009 Recollida iglú Ecoembalajes España, SA 5.820,08 
795 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 815,06 
796 16-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA .2.154,40 
797 16-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 5.279,63 
798 17-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 4.656,84 
799 17-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 5.286,71 
800 17-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 5.202,03 
801 02-12-2009 Recollida vidre Ecovidrio 3.574,86 
802 02-12-2009 Recollida vidre Ecovidrio 2.841,05 
803 02-12-2009 Recollida vidre Ecovidrio 1.441,63 
804 13-01-2010 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.307,10 
805 30-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 526,16 
806 30-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.807,08 
807 31-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 3.973,78 
808 15-01-2010 Ferralla Ballestas Calmet, SL 194,40 
809 15-01-2010 Ferralla Ballestas Calmet, SL 128,40 
810 18-01-2010 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 6.359,81 
811 18-01-2010 Eliminació RSU dipòsit C.C.Pallars Sobirà 11.089,25 
812 18-01-2010 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 22.101,68 

 
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 3 
d’agost de 2009 i resta de legislació de règim local concordant. 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 



  
PRIMER.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

774 04-11-2009 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 21.698,13 
775 04-11-2009 Eliminació RSU dipòsit C.C. Pallars Sobirà 12.048,04 
776 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 6.653,42 
777 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit Consel Generau d’Aran 20.920,70 
778 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit C.C. Pallars Sobirà 11.535,58 
779 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit  C.C. Alta Ribagorça 6.767,81 
780 06-11-2009 Ferralla Ballestas Calmet, SL 148,80 
781 25-11-2009 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.496,70 
782 09-12-2009 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 18.565,55 
783 09-12-2009 Eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà 7.436,92 
784 06-11-2009 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 4.250,66 
785 10-12-2009 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.236,30 
786 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 651,24 
787 16-12-2009 Plus recollida iglú Ecoembalajes España, SA 1.725,75 
788 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 765,83 
789 16-12-2009 Plus recollida iglú Ecoembalajes España, SA 2.024,46 
790 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 750,50 
791 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 2.007,38 
792 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 919,98 
793 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 2.039,49 
794 16-12-2009 Recollida iglú Ecoembalajes España, SA 5.820,08 
795 16-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 815,06 
796 16-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA .2.154,40 
797 16-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 5.279,63 
798 17-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 4.656,84 
799 17-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 5.286,71 
800 17-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 5.202,03 
801 02-12-2009 Recollida vidre Ecovidrio 3.574,86 
802 02-12-2009 Recollida vidre Ecovidrio 2.841,05 
803 02-12-2009 Recollida vidre Ecovidrio 1.441,63 
804 13-01-2010 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.307,10 
805 30-12-2009 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 526,16 
806 30-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.807,08 
807 31-12-2009 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 3.973,78 
808 15-01-2010 Ferralla Ballestas Calmet, SL 194,40 
809 15-01-2010 Ferralla Ballestas Calmet, SL 128,40 
810 18-01-2010 Eliminació RSU dipòsit C.C. Alta Ribagorça 6.359,81 
811 18-01-2010 Eliminació RSU dipòsit C.C.Pallars Sobirà 11.089,25 



812 18-01-2010 Eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d’Aran 22.101,68 
 
VUITÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANCES. 
 
Atès que l’empresa SEMAK, SL ha sol·licitat al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per 
respondre del compliment de la contractació que es descriu a continuació i 
per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVI (B)” al 
municipi de Tremp.   
Import:  4.889,09 €. 
 
Atès que l’empresa Bibliotecas BCI, SA  ha sol·licitat al Consell Comarcal 
del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per 
respondre del compliment de la contractació que es descriu a continuació i 
per l’import que s’indica: 
Títol de l’actuació: Subministrament del mobiliari de l’Arxiu Comarcal. 
Import: 1.709,14 € 
 
Vist l’informe favorable del tècnic del Consell Sr. Benjamí Puigarnau Però, 
que consta a l’expedient, pel que fa a l’obra “Pla d’arranjament de camins al 
Pallars Jussà. Fase XVI (B)” al municipi de Tremp. 
 
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 3 d’agost de 2009 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.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa 
SEMAK, SL per respondre del compliment de la contractació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: “Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVI (B)” al 
municipi de Tremp.   
Import:  4.889,09 €. 
 
 



SEGON.-.Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa 
Bibliotecas BCI, SA per respondre del compliment de la contractació que 
es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’actuació: Subministrament del mobiliari de l’Arxiu Comarcal. 
Import: 1.709,14 € 
TERCER.- Facultar el Sr. President per realitzar tots els tràmits necessaris 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
NOVÈ.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. EXP. 24/2010. 
 
El Sr. Xavier Pont informa sobre els següents temes: 
 
Primer 
De la reunió amb el Conseller del Departament d’Innovació Universitats i 
Empresa Sr. Huguet, per tractar el tema del finançament de l’EAT 
(l’equipament d’atenció turística). Centre que es construirà a l’edifici de 
l’antic CITA. 
El Sr. Castells parla del contingut d’aquest centre. La Direcció General de 
Turisme i la de Comerç finançaran una part d’aquest equipament, una altra 
part que ja està adjudicada i la resta es contractarà previsiblement al mes de 
juny de 2010. 
El Sr. Lluis Oliva fa també un resum del contingut de la reunió i detalla que 
el CITA serà un futur centre de convencions. 
 
Segon 
De la reunió del Jurat del Premi Jove Emprenedor. Des de les cambres de 
comerç es va proposar organitzar un sopar d’empresaris per a part de donar 
el premi al jove emprenedor, distingir la trajectòria de determinats 
empresaris i comerciants de Tremp, la Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà 
i altres municipis. 
També es va considerar organitzar una conferència col·loqui on es 
convidarà com a ponent el Sr. Josep Gonzalez, president de PIMEC 
SEFES, fill de Llimiana. 
 
Aquests actes (sopar i conferència) seran el dia 20 de febrer d’enguany a 
l’Hotel del Llac de Cellers. 
Aquests actes s’han comunicat a tots els consellers comarcals, als 
empresaris i comerciants de la comarca i a tots els ajuntaments perquè els 
seus representants hi puguin assistir. 



S’aprofitarà l’acte per presentar el Treball del Pla Estratègic de les 4 
comarques. 
 
Tercer 
Presentació del programa LEADER 2010 al Museu Comarcal del Pallars 
Jussà el dijous dia 21 de gener de 2010. El termini de sol·licituds d’ajuts 
finalitza el dia 13 de febrer d’enguany. 
 
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 per delegació, 
 
 
  
 


