ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 20 DE
MAIG DE 2014
NÚM.: 4/2014
DATA: 20 de maig de 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 15.15 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
extraordinària de 2 d’abril de 2014. Exp. 122/2014
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió extraordinària del dia 2 d’abril de 2014, 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 extraordinària del dia 2 d’abril de 2014, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 178/2014.
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la
sessió d'aquesta Junta de Govern.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
169/2013 i del 28/2014 al 53/2014, que consten a l’expedient
178/2014 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: 169/2013 deixant sense
efectes el decret de presidència 83/2013 i aprovant el nous preus públics
del “Centre de visitants-Epicentre”. 39/2014 aprovant el contracte de
cessió en comodat del fons documental de l’ajuntament de Senterada a
l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. 40/2014 aprovant el document

d’allegacions contra les incidències i observacions de l’informa provisional
de l’AUDIT. Verificació administrativa sobre la despesa declarada a 30-062013 del projecte FEDER. 44/2014 autoritzant a l’entitat Travell Nexus
Spain, SL la realització d’una excursió en vehicles 4x4.
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: 28/2014 aprovant la modificació de la categoria
laboral del sr. Bernadó. 29/2014 aprovant el servei de teleassistència a la
sra. Colomina. 30/2014 aprovant la contractació urgent del sr. Vitoria,
com a peó. 31/2014 aprovant la certificació 7a de l’obra “Projecte
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” i la fra.
núm. 2014002. 32/2014 aprovant el servei de teleassistència a la sra.
López. 33/2014 aprovant la renovació del compromís socioeducatiu de la
menor ACS. 34/2014 aprovant el marc pressupostari a mig termini pel
període 2015-2017. 35/2014 aprovant el servei de teleassistència al sr.
Homs. 36/2014 aprovant el padró fiscal de la taxa de recollida i
tractament de residus sòlids urbans per l’any 2014. 37/2014 aprovant la
contractació del servei tècnic de gestió forestal. 38/2014 aprovant la
concessió i el pagament dels ajuts del Pla de dinamització per l’ocupació.
41/2014 aprovant la renovació del compromís socioeducatiu dels menors A
i CFM. 42/2014 aprovant el compromís socioeducatiu de la menor MFM.
43/2014 aprovant la contractació urgent de la sra. Nisarre com a
diplomada en educació social. 45/2014 sollicitant a la direcció general de
Polítiques Ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat una
subvenció per dur a terme l’actuació “Itinerari pel marge dret de
l’embassament de Sant Antoni. Carril bici Salàs-S. Joan Vinyafrescal-La
Pobla de Segur”. 46/2014 sollicitar al consorci AOC l’alta al servei eNOTUM. 47/2014 contractant pel procediment d’urgència a la sra. Moral
com a tècnic de joventut. 48/2014 aprovant el reconeixement del dret a
percebre el complement de millora del sou a la sra. Lara. 49/2014
aprovant la collaboració amb el Collegi Oficial de Treball Social de
Catalunya per desenvolupar el servei de supervisió grupal. 50/2014
aprovant la memòria de la publicació “La Conca de Tremp, on les pedres
parlen” i sollicitud de subvenció a l’IEI. 51/2014 aprovant la memòria de
l’actuació “Projecte Pallars Cultural 2014” i sollicitud de subvenció a l’IEI.
52/2014 nomenant els delegats titulars i suplents al 7è Congrès Nacional
de la Gent Gran. 53/2014 aprovant la certificació 8a de l’obra “Projecte
constructiu d’ampliació del dipòsit controlat comarcal de Tremp” i la fra.
núm. 2014003.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
177/2014.
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 el
74/2013 i del 17/2014 al 29/2014 que consten a l’expedient 177/2014
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: 74/2013 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 11/2013 i el seu pagament. 17/2014
nomenant la sra. Mina Pedrós Pons, enginyera tècnica industrial,
coordinadora en matèria de seguretat i salut de l’obra “Adequació de la
xarxa de senders senyalitzats en els espais naturals del Pallars Jussà”.
18/2014 aprovant les factures incloses en la relació núm. 2/2014 i el seu
pagament. 29/2014 aprovant la cessió de crèdit sollicitada per l’empresa
UTE Pallars, Àridos Roma, SAU i Enric Mitjana Dalmau a favor de Banc de
Sabadell, SA.
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: 19/2014 resolent favorablement la reclamació
patrimonial presentada pel sr. TGR. 20/2014 aprovant vàries factures i el
seu pagament. 21/2014 aprovant el pagament de l’impost i la taxa de la
llicència d’obres per la construcció d’un dipòsit de formigó de 1.000 l. per la
recollida de filtracions d’aigua a la part baixa sobre el barranc de
Cambranals. 22/2014 aprovant els pagaments a l’ajuntament de Tremp
per la compensació econòmica d’entrada de residus a l’abocador comarcal.
23/2014 aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp en compliment
del conveni de collaboració signat entre el Consell Comarcal, l’ajuntament
de Tremp i el departament de Cultura i Mitjans de comunicació. 24/2014
apovant els pagaments a l’ajuntament de Tremp en compliment del conveni
signat entre la Facultat de Medicina i Escola Universitària d’infermeria de la
UdL, el consell comarcal i l’ajuntament de Tremp i per l’organtizació del
Festremp.25/2014 autoritzant l’assistència del sr. Iglesias al curs
“Senderisme al Pirineu: nous camins per a un sector emergent” i aprovant
el pagament de la inscripció. 26/2014 aprovant el pagament del
complement d’activitat del mes d’abril de 2014. 27/2014 aprovant
l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament del curs escolar 20132014 i el pagament. 28/2014 aprovant vàries factures i el seu pagament.

Quart.- Aprovació del conveni de collaboració específic entre el
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en
relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal
del Pallars Jussà. Exp. 176/2014.
Vist el text del conveni de collaboració específic entre el Departament de
Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en relació a la transferència
anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà. Anualitat 2014,
que consta a l’expedient.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i
l’article 273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
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, 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) 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 text, del conveni de collaboració específic entre el
Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en relació a
la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà.
Anualitat 2014, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.

TERCER.- Trametre aquest acord a la Subdirecció general d’Arxius i
Museus.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Cinquè.- Adhesió al conveni de collaboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i la Societat Ecovidrio 2013-2018. Exp.
175/2014.
Vist el text del conveni de collaboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i la Societat Ecovidrio. Període 2013-2018, que consta a
l’expedient. Vist l’annex VII: model per a l’adhesió dels ens locals al
conveni.
Atès la voluntat del consell comarcal d’adherir-se al conveni esmentat.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i
l’article 273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
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, 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) 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 l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà al
conveni de collaboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la
Societat Ecovidrio. Període 2013-2018, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del document d’adhesió al
conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.
QUART.- Trametre còpia de l’adhesió al conveni a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Sisè.- Aprovació dels convenis de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments del Pallars Jussà per a
la participació en l’organització del bus de la festa 2014.
Vist el text dels convenis de collaboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i els ajuntaments del Pallars Jussà, descrits a continuació, per
a la participació en l’organització del Bus de la Festa 2014, que consta a
l’expedient.
Ajuntaments: Isona i Conca Dellà, Conca de Dalt, Senterada, Llimiana,
Salàs de Pallars, Talarn, Torre de Capdella, Castell de Mur, La Pobla de
Segur , Tremp i l’EMD de Vilamitjana.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i
l’article 273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
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, 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) 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 text, dels convenis de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments del Pallars Jussà, descrits a
continuació, per a la participació en l’organització del Bus de la Festa 2014,
que consta a l’expedient.
Ajuntaments: Isona i Conca Dellà, Conca de Dalt, Senterada, Llimiana,
Salàs de Pallars, Talarn, Torre de Capdella, Castell de Mur, La Pobla de
Segur , Tremp i l’EMD de Vilamitjana.
SEGON.- Facultar el president per la signatura dels convenis.
TERCER.- Trametre aquest acord als ajuntaments descrits al primer acord i
el text individual de conveni de referència.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Setè.- Aprovació dels convenis de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i ajuntaments de la comarca per al
desenvolupament del projecte DINAMO.
Vist el text dels convenis de collaboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i els ajuntaments de (La Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà,
Talarn i Sarroca de Bellera), per al desenvolupament del projecte DINAMO,
que consta a l’expedient.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i
l’article 273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
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, 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) 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 text, dels convenis de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments de (La Pobla de Segur, Isona i
Conca Dellà, Talarn i Sarroca de Bellera), per al desenvolupament del
projecte DINAMO, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura dels convenis.
TERCER.- Trametre aquest acord als ajuntaments de La Pobla de Segur,
Isona i Conca Dellà, Talarn i Sarroca de Bellera i el text individual del
conveni de referència.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Vuitè.- Aprovació del conveni de collaboració i d’encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà relatiu a l’Oficina local d’habitatge. Exp.
102/2014
Vist el text, del conveni de collaboració i d’encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà
relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquesta comarca, que consta a
l’expedient.

Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i
l’article 273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
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, 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) 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 text, del conveni de collaboració i d’encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal
del Pallars Jussà relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquesta
comarca, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Novè.- Aprovació de l’acord entre administracions locals que, en la
mateixa població, disposen d’oficines locals d’habitatge/borsa de
mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya. Exp. 25/2014.

Vist l’acord adoptat per la Junta de govern del consell comarcal en la sessió
ordinària de 4 de març de 2014 d’aprovació del model d’acord entre
administracions locals (Consell Comarcal del Pallars Jussà i ajuntament de
Tremp) que disposen d’oficines locals d’habitatge/borsa de mediació en
conveni amb la Generalitat de Catalunya, a la mateixa localitat.
Atès que s’ha fet un nou redactat del model d’acord entre administracions
locals (Consell Comarcal del Pallars Jussà i ajuntament de Tremp) que
disposen d’oficines locals d’habitatge/borsa de mediació en conveni amb la
Generalitat de Catalunya, a la mateixa localitat, el text del qual consta a
l’expedient.
Atès que l’article 111 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i
l’article 273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
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, 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) 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.- Deixar sense efectes l’acord adoptat per la Junta de govern del
consell comarcal en la sessió ordinària de 4 de març de 2014 d’aprovació
del model d’acord entre administracions locals (Consell Comarcal del Pallars

Jussà i ajuntament de Tremp) que disposen d’oficines locals
d’habitatge/borsa de mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya,
a la mateixa localitat.
SEGON.- Aprovar el text del nou redactat, del model d’acord entre
administracions locals (Consell Comarcal del Pallars Jussà i ajuntament de
Tremp) que disposen d’oficines locals d’habitatge/borsa de mediació en
conveni amb la Generalitat de Catalunya, a la mateixa localitat, que consta
a l’expedient.
TERCER.- Facultar el president per la signatura del model d’acord.
QUART.- Trametre aquest acord a l’Agència de l’habitatge de Catalunya i a
l’ajuntament de Tremp.
CINQUÈ.- Trametre còpia del model d’acord a la Direcció General
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
SISÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de la
Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Desè.- Aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament
d'ajuts
individuals
de
menjador,
adreçats
a
l'alumnat
d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de
centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del
Pallars Jussà per al curs escolar 2014-2015 i convocatòria per al
curs escolar 2014-2015.
Atès que el Consell Comarcal per acord de la Junta de govern de data 3 de
juny de 2013 va aprovar les bases específiques reguladores de la
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador per raons social o
geogràfiques al centre docent, destinades a alumnes escolaritzats, que
consten a l’expedient.
Vistes les Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel
Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2010.
Atès la necessitat d’aprovar unes noves bases reguladores per a
l'atorgament d'ajuts individuals de menjador, adreçats a l'alumnat
d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Pallars Jussà per al
curs escolar 2014-2015.
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció, que consten a l’expedient.
Vist l’article 124.3 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 (2.3 k) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre

de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
Primer.- Derogar les bases específiques reguladores de la convocatòria per
a l’atorgament d’ajuts de menjador per raons social o geogràfiques al centre
docent, destinades a alumnes escolaritzats, aprovades per la Junta de
Govern del Consell Comarcal en data 3 de juny de 2013.
Segon.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament
d'ajuts individuals de menjador, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments
obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats
amb fons públics de la comarca del Pallars Jussà per al curs escolar 20142015.
Tercer.- Exposar aquestes bases a informació pública per un termini de 20
dies en el BOPL, DOGC i tauler d’anuncis aquest acord, per tal que es
puguin presentar allegacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta cap, les
bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat de prendre un
nou acord.
Quart.- Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió,
en règim de concurrència competitiva de les subvencions, a què fa
referència l’acord segon. La present convocatòria queda condicionada a
l’aprovació definitiva de les bases específiques aprovades en l’acord segon.
Cinquè.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Onzè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp.
38/2014.
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i
la collaboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a
la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de
2013.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió
de subvenció segons s’indica a continuació:
SAD DEPENDÈNCIA

Núm. Exp.

Inicials
Nom i
Cognons

DNI

2013/000334

JMJ

4077764--

2013/00382

MTBP

3798379--

2013/00274

CLLR

4069662--

Data inici
servei

Alta/
Revisió

Tipologia SAD
Dependència /
15 h/mes
18/04/2014
ALTA
Atenció persona
15 h/mes
24/04/2014
ALTA
Atenció persona
15 h/mes
01/05/2014 REVISIÓ Atenció persona

% subv
50 %
65,40 %
57,85 %

SAD SOCIAL
Núm. Exp.

Inicials
Nom i
Cognons

2014/00041

MLF

Data inici
servei

DNI

38353626E 09/04/2014

Alta/
Revisió
ALTA

Tipologia SAD
Social /
% subv
8h/m
50%
Ordre i cura de la llar

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció
que s’indica:
SAD DEPENDÈNCIA
Núm. Exp.

Inicials
Nom i
Cognons

DNI

2013/000334

JMJ

4077764--

2013/00382

MTBP

3798379--

2013/00274

CLLR

4069662--

Data inici
servei

Alta/
Revisió

Tipologia SAD
Dependència /
15 h/mes
18/04/2014
ALTA
Atenció persona
15 h/mes
Atenció persona
24/04/2014
ALTA
15 h/mes
01/05/2014 REVISIÓ Atenció persona

% subv
50 %
65,40 %
57,85 %

SAD SOCIAL
Núm. Exp.

Inicials
Nom i
Cognons

2014/00041

MLF

DNI

Data inici
servei

38353626E 09/04/2014

Alta/
Revisió
ALTA

Tipologia SAD
Social /
% subv
8h/m
50%
Ordre i cura de la llar

SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim
de recursos corresponent.
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’acord.
Dotzè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2013-2014.
Exp. 261/2013 i 290/2013.
La Junta de Govern reunida el dia 3 de juny de 2013 va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores de la convocatòria per a l’atogament
d’ajuts de menjador per raons socials o geogràfiques al centre docent,
destinades a alumnes escolaritzats i la convocatòria dels ajuts esmentats.
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 100 de 7 de juny de 2013 i en
el DOGC núm. 6395, de 12 de juny de 2013 i va quedar aprovat
definitivament.
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL
núm. 120 de 8 de juliol de 2013 i al DOGC núm. 6421 de 19 de juliol de
2013.
Vistes les sollicituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2013-2014,
que consten a l’expedient. Vista la proposta d’atorgament d’ajuts de
menjador escolar per al curs 2013-2014, la relació dels quals es descriu a
continuació:

Núm. de
sollicitud

Inicials
Nom i
cognoms
sollicitant

112/2013-2014/1

THT

113/2013-2014/5
113/2013-2014/5
113/2013-2014/5
113/2013-2014/5
113/2013-2014/5

ZB
ZB
ZB
ZB
ZB

DNI o
NIE

4953792-X839126-X839126-X839126-X839126-X839126--

Curs
escolar

Centre Escolar

%
subvenció

2n ESO

INS Pobla Segur

50

P5

CEIP Valldeflors

75

4t ESO

INS Tremp

75

2n primaria

CEIP Valldeflors

75

1r ESO

INS Tremp

75

3r ESO

INS Tremp

75

Vist l’informe referent a la necessitat d’incrementar en un 25% de
subvenció, l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014, següent:

Num. de
Sol.licitud

inicials
Nom i
cognoms
sollicitant

113/2013-2014/5

ZB

DNI o NIE
X839126--

Curs
escolar

Centre escolar

%
Subvenció

P5

CEIP Valldeflors

25

113/2013-2014/5

ZB

X839126-X839126--

113/2013-2014/5
113/2013-2014/5
113/2013-2014/5

ZB
ZB
ZB

X839126-X839126--

4t ESO
2n
primaria

INS Tremp

25

CEIP Valldeflors

25

1r ESO

INS Tremp

25

3r ESO

INS Tremp

25

De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014
següent, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 1 d’abril de 2014:

Núm. de
sollicitud

Inicials
Nom i
cognoms
sollicitant

112/2013-2014/1

THT

DNI o
NIE

4953792--

Curs
escolar

Centre Escolar

%
subvenció

2n ESO

INS Pobla Segur

50

SEGON.- Concedir l’ajut de menjador escolar per al curs 2013-2014
següent, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica i amb efectes retroactius del dia 23 d’abril de 2014:

Num. de
Sol.licitud

inicials
Nom i
cognoms
sollicitant

113/2013-2014/5

ZB

113/2013-2014/5

ZB

DNI o NIE
X839126-X839126-X839126--

113/2013-2014/5
113/2013-2014/5
113/2013-2014/5

ZB
ZB
ZB

X839126-X839126--

Curs
escolar

Centre escolar

%
Subvenció

P5

CEIP Valldeflors

100

4t ESO
2n
primària

INS Tremp

100

CEIP Valldeflors

100

1r ESO

INS Tremp

100

3r ESO

INS Tremp

100

TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de
l’addenda d’actualització econòmica per al curs 2013-2014 amb el
Departament d’Ensenyament.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim
de recursos corresponent.

CINQUÈ.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Tretzè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions.
Exp. 15/2014.
Vistes les sollicituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 15/2014 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 2014:
Sollicitant

Concepte
Publicació del llibre “Naens, Un
Pallarés a les portes del Pirineu”

Ajuntament de Senterada
Club de Basquet Tremp
Societat Amics de la Muntanya (SAM)

poble

Campionat de basquet de cadet femení
Actes de commemoració del 50è aniversari
i edició d’un llibre

Club d’Esquí Pobla de Segur (CEPS)
Lliga de curses de muntanya “Correpallars”
Associació Amics del cinema de
III Mostremp –cinema rural al Pallars
Tremp
Coral d’Isona

Trobada de Corals del Pallars

Ajuntament de la Pobla de Segur

Fira Promopallars 2014

Escola i AMPA Els Raiers
32a Olimpiada Escolar Flamicell
Associació amics de la Conca de
Visita a les botigues de Salàs de Pallars
Tremp
Associació cultural dels Raiers de la
Noguera Pallaresa
XXXVI Diada dels Raiers

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011
legislació de règim local concordant,

(2.3 k) del
del Consell
6 d’octubre
i resta de

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:

Sollicitant

Ajuntament de Senterada

Concepte
Publicació del llibre “Naens, Un poble
pallarés a les portes del Pirineu”

Import
atorgat €
Compra de
llibres per
import de
300,00 €

Club de Basquet Tremp
Societat Amics de la Muntanya
(SAM)
Club d’Esquí Pobla de Segur
(CEPS)
Associació Amics del cinema de
Tremp
Coral d’isona
Ajuntament de la Pobla de
Segur
Escola i AMPA Els Raiers
Associació amics de la Conca de
Tremp
Associació Cultural dels Raiers
de la Noguera Pallaresa

Campionat de basquet de cadet
femení
Actes de commemoració del 50è
aniversari i edició d’un llibre
Lliga de curses de muntanya
“Correpallars”

400,00
1.000,00
750,00
1.500,00

III Mostremp –cinema rural al Pallars
Trobada de Corals del Pallars

300,00
1.000,00

Fira Promopallars 2014
500,00
32a Olimpiada Escolar Flamicell
Pagament
de
Visita a les botigues de Salàs de
l’autocar
Pallars
500,00
XXXVI Diada dels Raiers

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.
Catorzè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
reciclables sense valor econòmic: Paper, cartró, 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 €

1476
1477
1478
1479
1480
1481

31-12-2013
04-02-2014
13-02-2014
13-02-2014
13-02-2014
04-03-2014

Recollida selectiva en iglú
Ferralla
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Compensació

1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488

06-03-2014
06-03-2014
06-03-2014
06-03-2014
07-03-2014
10-03-2014
10-03-2014

Gestió a través pl. transf
Gestió a través pl. transf
Gestió a través pl. transf
Recollida selectiva en iglú
Residus varis abocador
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit

Ecoembalajes España, SA
4.354,63
Ballestas Calmet, SL
222,00
C. C. Alta Ribagorça
6.883,98
Conselh Generau d’Aran
37.003,82
C. C. Pallars Sobirà
11.579,71
F. gestión mediambiental
298,22
de pilas
Ecoembalajes España, SA
678,72
Ecoembalajes España, SA
320,25
Ecoembalajes España, SA
399,71
Ecoembalajes España, SA
1.283,49
Ajuntament de Tremp
6.683,68
C. Generau d’Aran
29.475,35
C. C. Alta Ribagorça
4.975,73

1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

10-03-2014
12-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
12-03-2014
17-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
07-04-2014
08-04-2014
12-03-2014
12-03-2014
12-03-2014
12-03-2014

1520
1521
1522
93

12-03-2014
08-04-2014
07-04-2014
17-02-2014

Eliminació RSU dipòsit
Residus varis abocador
Recollida selectiva en iglú
Recollida monomater. en iglú
Recollida selectiva
Recollida monomater en iglú
Recollida selectiva em iglú
Recollida monomater en iglú
Recollida selectiva en iglú
Recollida monomater en iglú
Recollida selectiva en iglú
Recollida monomater en iglú
Recollida selectiva en iglú
Residus varis abocador
Recollida mnomater en iglú
Paper i cartró
Paper i cartró
Recollida selectiva en iglú
Recollida monomater en iglú
Plus addicional transport
Gestió pl. transferència
Recollida selectiva en iglú
Recollida monomater en iglú
Plus addicional transport
Gestió pl. transferència
Ferralla
Servei eliminació RSU
Servei eliminació RSU
Residus varis abocador
Residus varis abocador
Residus varis abocador

C. C. Pallars Sobirà
9.722,87
Ajunt. Torre Capdella
100,69
Ecoembalajes España, SA
6,17
Ecoembalajes España, SA
2,67
Ecoembalajes España, SA
5,98
Ecoembalajes España, SA
3,07
Ecoembalajes España, SA
6,70
Ecoembalajes España, SA
2,94
Ecoembalajes España, SA
6,16
Ecoembalajes España, SA
2,94
Ecoembalajes España, SA
6,81
Ecoembalajes España, SA
3,01
Ecoembalajes España, SA -1.276,84
ELARID, SL
140,96
Ecoembalajes España, SA
3,21
J. Vilella Felip, SL
2.006,39
J. Vilella Felip, SL
1.232,38
Ecoembalajes España, SA
5.133,85
Ecoembalajes España, SA
1.603,59
Ecoembalajes España, SA
803,40
Ecoembalajes España, SA
525,11
Ecoembalajes España, SA
3.022,58
Ecoembalajes España, SA
1.113,24
Ecoembalajes España, SA
372,52
Ecoembalajes España, SA
243,47
Ballestas Calmet, SL
196,00
C. Generau d’Aran
32.631,78
Casa Granotes, SCP
16,58
Rampeira
5,53
M.J. Gruas
226,65
Pallars Obres i Serveis,
59,43
SL
Residus varis abocador
J. Campas, SL
15,20
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Alta Ribagorça
5.788,83
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà
11.002,55
Manteniment, presa mostres, GS Gastronomia, SCP
-471,89
aportació de clor

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 4 de
novembre de 2011 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.
1476

Data

Concepte

Deutor
Import €

31-12-2013

Recollida selectiva en iglú

Ecoembalajes España, SA

4.354,63

1477
1478
1479
1480
1481

04-02-2014
13-02-2014
13-02-2014
13-02-2014
04-03-2014

1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

06-03-2014
06-03-2014
06-03-2014
06-03-2014
07-03-2014
10-03-2014
10-03-2014
10-03-2014
12-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
17-03-2014
12-03-2014
17-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
21-03-2014
07-04-2014
08-04-2014
12-03-2014
12-03-2014
12-03-2014
12-03-2014

1520
1521
1522
93

12-03-2014
08-04-2014
07-04-2014
17-02-2014

Ferralla
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Compensació

Ballestas Calmet, SL
C. C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
F. gestión mediambiental
de pilas
Gestió a través pl. transf
Ecoembalajes España, SA
Gestió a través pl. transf
Ecoembalajes España, SA
Gestió a través pl. transf
Ecoembalajes España, SA
Recollida selectiva en iglú
Ecoembalajes España, SA
Residus varis abocador
Ajuntament de Tremp
Eliminació RSU dipòsit
C. Generau d’Aran
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Alta Ribagorça
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà
Residus varis abocador
Ajunt. Torre Capdella
Recollida selectiva en iglú
Ecoembalajes España, SA
Recollida monomater. en iglú Ecoembalajes España, SA
Recollida selectiva
Ecoembalajes España, SA
Recollida monomater en iglú Ecoembalajes España, SA
Recollida selectiva em iglú
Ecoembalajes España, SA
Recollida monomater en iglú Ecoembalajes España, SA
Recollida selectiva en iglú
Ecoembalajes España, SA
Recollida monomater en iglú Ecoembalajes España, SA
Recollida selectiva en iglú
Ecoembalajes España, SA
Recollida monomater en iglú Ecoembalajes España, SA
Recollida selectiva en iglú
Ecoembalajes España, SA
Residus varis abocador
ELARID, SL
Recollida mnomater en iglú
Ecoembalajes España, SA
Paper i cartró
J. Vilella Felip, SL
Paper i cartró
J. Vilella Felip, SL
Recollida selectiva en iglú
Ecoembalajes España, SA
Recollida monomater en iglú Ecoembalajes España, SA
Plus addicional transport
Ecoembalajes España, SA
Gestió pl. transferència
Ecoembalajes España, SA
Recollida selectiva en iglú
Ecoembalajes España, SA
Recollida monomater en iglú Ecoembalajes España, SA
Plus addicional transport
Ecoembalajes España, SA
Gestió pl. transferència
Ecoembalajes España, SA
Ferralla
Ballestas Calmet, SL
Servei eliminació RSU
C. Generau d’Aran
Servei eliminació RSU
Casa Granotes, SCP
Residus varis abocador
Rampeira
Residus varis abocador
M.J. Gruas
Residus varis abocador
Pallars Obres i Serveis,
SL
Residus varis abocador
J. Campas, SL
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Alta Ribagorça
Eliminació RSU dipòsit
C. C. Pallars Sobirà
Manteniment, presa mostres, GS Gastronomia, SCP
aportació de clor

222,00
6.883,98
37.003,82
11.579,71
298,22
678,72
320,25
399,71
1.283,49
6.683,68
29.475,35
4.975,73
9.722,87
100,69
6,17
2,67
5,98
3,07
6,70
2,94
6,16
2,94
6,81
3,01
-1.276,84
140,96
3,21
2.006,39
1.232,38
5.133,85
1.603,59
803,40
525,11
3.022,58
1.113,24
372,52
243,47
196,00
32.631,78
16,58
5,53
226,65
59,43
15,20
5.788,83
11.002,55
-471,89

Quinzè.- Informes. Exp. 189/2014
Primer
El sr. Ubach informa de la gestió del Casal Pare Manyanet: Se signarà un
conveni regulador per a la gestió del Casal amb l’objectiu de vincular
l’Epicentre amb el Casal Pare Manyanet. S’ha installat una placa a
l’Epicentre indicant que Josep Manyanet i Vives, fundador de la Congregació
fills i filles de la Sagrada Família, l’any 1864 va obrir en aquest espai el seu
primer centre educatiu.
Segon
El sr. Ardanuy informa que l’ajuntament de Tremp ha presentat un recurs
de reposició contra l’acord de la dissolucio del Consorci per a la gestió de
residus municipals a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta
Ribagorça. La Junta del Consorci es reunirà el dia 29 de maig d’enguany per
resoldre aquest recurs.
Setzè.- Precs i Preguntes. Exp. 188/2014
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vist i plau
El President,

