ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 17
D’ABRIL DE 2012
NÚM.: 5/2012
DATA: 17 d’abril 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 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
extraordinària de 27 de març de 2012. Exp. 149/2012
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió extraordinària del dia 27 de març 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 extraordinària del dia 27 de març de 2012, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Aprovació del curs de monitors/res d’activitats de lleure
infantil i juvenil. Exp. 172/2012.
Atès que des del servei de joventut del Consell Comarcal s’està redactant el
Pla d’actuació Jove 2012, el qual inclou la realització d’un curs de
“Monitors/res d’activitats de lleure infantil i juvenil”.
Atès que s’ha sol·licitat oferta econòmica a Creu Roja de Lleida per a la
realització del curs de referència.
Vista la memòria i pressupost, que consten a l’expedient, presentat per
Creu Roja de Lleida per a la realització del curs de “Monitors/res

d’activitats de lleure infantil i juvenil” per import de 4.725,00 € IVA
exempt.
Atès que d’acord amb el que preveuen 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, es tracta d’un contracte menor.
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.- Acceptar el pressupost presentat per Creu Roja de Lleida per a
la realització del curs “Monitors/res d’activitats de lleure infantil i juvenil”
per import de 4.725,00 € IVA exempt. I en conseqüència contractar aquesta
entitat mitjançant contracte menor per a la prestació del servei.
SEGON.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Aprovació de la memòria “Estabilització de vial interior en el
dipòsit controlat de residus municipals del Pallars Jussà mitjançant
arid reciclat de residus de la construcció i sol·licitud de subvenció a
l’ARC. Exp. 179/2012.
Vista la resolució TES/441/2012, de 28 de febrer, per la qual es fa pública
la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la
construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i
empreses públiques municipals de Catalunya. Publicada en el DOGC 6087
de 13 de març de 2012.
Vista la memòria “Estabilització de vial interior en el dipòsit controlat de
residus municipals del Pallars Jussà mitjançant àrid reciclat de residus de la
construcció”, que consta a l’expedient, redactada pel Sr Benjamí Puigarnau
Peró, sobrestant adscrit als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars

Jussà amb un pressupost d’execució per contracta de 5.122,52 € IVA
inclòs.
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 President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la voluntat del Consell Comarcal de concòrrer a la
convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la
construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i
empreses públiques municipals de Catalunya, referenciada “ut supra”.
SEGON.- Aprovar la memòria “Estabilització de vial interior en el dipòsit
controlat de residus municipals del Pallars Jussà mitjançant arid reciclat de
residus de la construcció”, redactada pel Sr Benjamí Puigarnau Peró,
sobrestant dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb
un pressupost d’execució per contracta de 5.122,52 € IVA inclòs, que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduïda.
TERCER.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció
de 5.122,52 € per l’execució de les actuacions descrites en la memòria
“Estabilització de vial interior en el dipòsit controlat de residus municipals
del Pallars Jussà mitjançant arid reciclat de residus de la construcció”.
QUART.- Adoptar el compromís de complir la normativa vigent per a
aquest tipus d’ajuts i totes les condicions previstes en les bases de la
convocatòria i en la resolució d’atorgament de la subvenció i assumir les
responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de les actuacions i
de la inversió objecte de la subvenció sol·licitada.
CINQUÈ.- Facilitar tota la informació que l’Agència de Residus de
Catalunya requereixi per donar tràmit a la sol·licitud.
SISÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Quart.- Contracte d’arrendament financer d’un vehicle per als
desplaçaments de l’equip d’atenció a la infància i adolescència (EAIA).
Exp. 140/2012.

Atès la necessitat de fer un contracte d’arrendament financer d’un vehicle
per als desplaçaments de l’equip d’atenció a la infància i adolescència
(EAIA).
Atès que s’ha sol·licitat proposta de rènting a diversos concessionaris del
sector de la comarca.
Vistes les propostes presentades pels concessionaris següents, que consten
a l’expedient, l’import de les quals permet la contractació menor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tallers Montsec, SL
Tallers Lladós Fontelles, SL
Tallers Bringué, SL
Automoció Morgó, SCP
Taller Mirabet
Automòbils Marsol, SA
Automòbils Ais, SL

Vist l’informe tècnic a favor del vehicle Skoda Fabia Combi Elegance de
l’empresa Tallers Bringué, SL.
Atès que d’acord amb el que preveuen 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, es tracta d’un contracte menor.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 g) 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.- Facultar el gerent del Consell Comarcal per l’adjudicació de
l’esmentat contracte d’arrendament finançer.

Cinquè.- Aprovació del contracte programa 2012-2015 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Benestar Social i Família i els ens locals, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Exp.
160/2012.
Vist el text del 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, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i
el protocol de concreció del Contracte programa per l’anualitat 2012,que
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
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 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 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, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, i el protocol de concreció del Contracte programa per
l’anualitat 2012, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït.
SEGON.- Facultar el president per a la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
Sisè.- Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva de la taxa
de RSU de l’any 2011. Exp. 159/2012.
Vist el resum de càrrecs, ingressos, baixes i valors pendents de cobrament,
pertanyents a la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici de
2011, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, feta pel servei de gestió i
recaptació per valor d’ingressos directes de l’any 2011.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 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 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.- Garantir que tots els subjectes passius deudors de la taxa
d’escombraries hagin estat informats de la possibilitat de pagament de la
taxa abans de passar el rebut a la cobrança executiva.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici
de 2011 del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
TERCER.- Trametre aquest acord i una còpia de la liquidació al servei de
recaptació executiva de la Diputació de Lleida.
Setè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar per necessitats
socioeconòmiques. curs 2011-2012. Exp. 250/2011
Atès que el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el
Departament d’Educació, 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 2011-2012. Atès que en el pressupost del Consell Comarcal
per a l’exercici 2012 existeix consignació pressupostària per atendre les
sol·licituds d’ajut de beques de menjador escolar per al curs 2011-2012.
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 2011-2012.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal
del Pallars Jussà i la proposta de modificació del percentatge de l’ajut a
subvencionar de l’ajut aprovat per la Junta de govern en data 18-102011,tal com consta a l’expedient 250/2011.
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 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 10 d’abril de 2012, els
ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques amb el
percentatge de subvenció del cost del menjador escolar segons consta a
l’expedient 250/2011.
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
TERCER.- Facultar el President per al compliment del present acord.
Vuitè.- Informe del Padró d’escombraries de l’anualitat 2012. Exp.
15/2012
El Sr. Ardanuy informa sobre el servei de recollida i tractament
d’escombraries. S’ha previst l’ampliació de 15 pobles. Apunta la
possibilitat de creació d’una nova taxa pels veïns dels pobles on no hi
arriba el servei i que utilitzen els contenidors de les cruïlles de la carretera,
cosa que generaria més rebuts i suposaria incrementar el servei amb un cost
moderat ja que s’evitaria recollir poble per poble al compartir els veïns els
contenidors de les cruïlles amb d’altres pobles.
Concretament s’ha presentat al Consell un escrit dels veïns del poble de
Sentis que sol·liciten utilitzar els contenidors de la cruïlla. També s’enviarà
un escrit als usuaris que no tenen domiciliat el rebut demanant-los-hi que el
domiciliïn.
S’intentarà començar la cobrança a partir del dia 1 de juny d’enguany.
Novè.- Informes. Exp. 181/2012
El Sr. Joan Comenge informa de la visita del director general de l’Agència
Catalana de la Joventut, el dia 19 d’abril d’enguany. Per aquest exercici el
conveni no cobrirà totes les despeses que genera el servei, sinò que hi haurà
part d’aquestes que seran subvencionades i s’haurà de sol·licitar la
subvenció dins de l’exercici actual.

El Sr. Ardanuy informa del projecte “Creació d’itineraris en el curs de la
Noguera Pallaressa i en el marc del territori Collegats-Terradets” redactat
pels serveis tècnics del Consell amb un pressupost de 387.714,50 €. La
subvenció del Consorci CEDER ascendeix a 250.000,00 €.
S’està avançant amb la part de tramitacions.
Desè.- Precs i preguntes. Exp. 182/2012
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencios.
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,

