
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2012 
 
NÚM.: 4/2012 
DATA:  27 de març de 2012 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 15.00 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 3r 
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ 
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. JOAN COMENGE RIBA 
 



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 21 de febrer de 2012. Exp. 113/2012 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 21 de febrer 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 21 de febrer 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. 
151/2012  
 
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, numerats 
del 6/2012 al 22/2012 i 25/2012 que consten a l’expedient 151/2012 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: 7/2012 aprovant les fitxes 
retributives del personal del Consell Comarcal del Pallars Jussà de 
l’anualitat 2012. 11/2012 deixant sense efectes el decret de presidència 
164/2011, de 28 d’octubre i aprovant l’addenda de modificació del conveni 
entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per promoure accions de millora, educació i difusió ambiental i del 
patrimoni natural a la comarca. 12/2012 inscrivint la modificació de la 
capacitat de la instal·lació juvenil “El Flamicell” al registre d’instal·lacions 
d’activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 13/2012 formulant recurs d’alçada a la resolució del director de la 
Xarxa Ocupacional referent a l’expedient de subvenció per l’actuació 
“Catalogació de punts d’interès”. 14/2012 suspenent la tramitació de 
l’expedient de contractació del subministrament de l’actuació “Centre de 
visitants del Pallars Jussà” fins a la resolució dels recurs especial en 
matèria de contractació. 20/2012 aprovant el conveni de cooperació 
educativa universitat-empresa per al pràcticum de les titulacions que 
s’imparteixen a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de 
Lleida. 
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: 6/2012 aprovant la pròrroga de la contractació del 
Sr. Miquel Alemany. 8/2012 aprovant la transferència de documentació a 
l’Arxiu comarcal. 9/2012 aprovant el pagament de 2 certificacions l’obra 
PG-2009/614 a Castell de Mur. 10/2012 aprovant el pagament de 3 
certificacions de l’obra PG-DL-2010/654 a Castell de Mur. 16/2012 
delegant la Secretaria de la reunió de la Junta de Govern del 21-2-2012. 
17/2012 delegant la representació de la reunió del Consorci Centre de 
Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça del dia 24 de febrer de 2012. 
18/2012 atorgant el premi del concurs “Premi Jove Emprenedor-2011”. 
19/2012 sol·licitant a la Direcció General de Patrimoni Cultural 



l’autorització per signar el contracte de cessió en comodat dels fons 
documental de Casa Figuerola de Talarn i aprovant el contracte. 21/2012 
aprovant la contractació de la Sra. Carmen Varela com auxiliar 
administrativa. 22/2012 aprovant la contractació del Sr. Miquel Alemany 
com a xofer. 25/2012 aprovant el document de l’actuació “Pla de difusió 
del Pallars Jussà” i el projecte executiu “Adequació de l’entorn i integració 
paisatgística d’equipaments turístics”.  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
152/2012 
 
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 
66/2011 al 67/2011, del 3/2012 al 16/2012 i del 18/2012 al 19/2012 que 
consten a l’expedient 152/2012 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:  5/2012 aprovant el 
pagament del servei de transport adaptat a tots els usuaris. 
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: 66/2011 atorgant ajuts individuals de 
desplaçament del curs 2010-2011. 67/2011 aprovant el pagament de la 
contractació dels monitors escolars d’Isona i Conca Dellà i la Torre de 
Capdella, curs 2010-2011. 3/2012 aprovant el pagament del tècnic de 
l’Arxiu comarcal. 4/2012 aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp 



per la compensació d’entrada de residus a l’abocador. 6/2012 aprovant el 
pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili mesos de març, abril i 
maig de 2011. 7/2012 aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a 
domicili mesos de juny i juliol de 2011. 8/2012 aprovant el pagament als 
usuaris del servei d’ajut a domicili mesos d’agost i setembre de 2011. 
9/2012 aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp de la subvenció “Alt 
Pirineu Digital@....”. 10/2012 aprovant el pagament a l’ajuntament de 
Tremp i la Pobla de Segur per l’atenció a transeüns i actuacions d’urgència 
social. 11/2012 aprovant el pagament de part d’una certificació a Banco de 
Santander, SA i a Arfavima, SL. 12/2012 aprovant el pagament d’una 
certificació a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i Construccions 
Enric Mitjana. 13/2012 aprovant el pagament de vàries factures. 14/2012 
resolent favorablement la reclamació patrimonial presentada pel Sr. 
Barrios. 15/2012 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. Pérez. 16/2012 
aprovant el pagament del complement d’activitat del mes de febrer 2012. 
18/2012 atorgant un ajut d’urgència social a la família Robles Romero. 
19/2012 aprovant el pagament als usuaris del servei d’ajut a domicili dels 
mesos d’octubre i novembre de 2011. 
 
Quart.- Aprovació de la documentació tècnica i de sol·licitud de 
subvenció al programa FEDER. Exp. 143/2012 
 
Vista l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de 
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la 
convocatòria per presentar sol·licituds. 
 
Vist el document redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de 
l’actuació “Potenciació d’equipaments turístics i valors patrimonials com a 
motor de dinamització comarcal” per import de 684.910,80 €. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3. h i j) 
del Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 



La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el document redactat pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal de l’actuació “Potenciació d’equipaments turístics i valors 
patrimonials com a motor de dinamització comarcal” per import de 
684.910,80 €. 
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya una subvenció de  342.455,40 
€ per dur a terme les actuacions descrites en l’esmentat document 
“Potenciació d’equipaments turístics i valors patrimonials com a motor de 
dinamització comarcal”, a l’empara de l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Cinquè.- Selecció d’un vehicle pel Consell Comarcal (servei EAIA). 
Exp. 140/2012 
 
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 del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de 
cooperació i assistència municipal. Anualitat 2012. Exp. 153/2012 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació i assistència 
municipal, 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 d’octubre 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 de col·laboració entre la Diputació 
de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació 
i assistència municipal, 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 a la Diputació de Lleida. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
Setè.- Rescissió del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i Lo Trencalòs. Exp. 393/08 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 20 d’octubre de 
2008 d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 



del Pallars Jussà i l’Associació Naturalista del Pallars Jussà “Lo 
Trencalòs”, amb l’objectiu d’iniciar un taller de recuperació i restauració 
d’andròmines a la deixalleria del Pallars Jussà a Tremp.  
 
Atès que en data 24 de febrer de 2012 l’Associació Naturalista del Pallars 
Jussà “Lo Trencalòs” ha tramès al Consell Comarcal del Pallars Jussà un 
escrit sol·licitant la rescissió del conveni de referència, donat que ha 
finalitzat la línia de treball en matèria de gestió i prevenció de residus que 
es duia a terme. 
 
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 d’octubre 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.- Rescindir el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Naturalista del Pallars Jussà “Lo 
Trencalòs”, amb l’objectiu d’iniciar un taller de recuperació i restauració 
d’andròmines a la deixalleria del Pallars Jussà a Tremp.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Associació Naturalista del Pallars 
Jussà “Lo Trencalòs”. 
 
Vuitè.- 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 d’atorgament dels ajuts de menjador escolar 
per necessitats socioeconòmiques 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 5 de març 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. 
 
Novè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en 
relació a l’oficina d’habitatge. Anualitat 2012. Exp. 55/2012 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, relatiu a l’oficina local 
d’habitatge de la comarca del Pallars Jussà 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 d’octubre 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 de col·laboració entre l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, relatiu a 
l’oficina local d’habitatge de la comarca del Pallars Jussà 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 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. 



Desè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. Exp. 
142/2012 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social d’habitatges, 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 d’octubre 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 de col·laboració entre l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, 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 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. 
 
Onzè.- Atorgament de subvencions a entitats culturals. Exp. 479/2011 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions i entitats 
de la comarca, que consten a l’expedient núm. 479/2011 i que es donen 
íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals es descriu a 
continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire social, 
durant l’anualitat 2012: 
 

Sol·licitant Concepte 
Grup Arts Lliures Escèniques Tremp 
(A GALET) Per la producció d’una pel·lícula 
Coral Verge de Ribera Trobada de Corals 

 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions i 
entitats de la comarca per a l’organització de les activitats de caire social, 
segons es descriu a continuació: 

Sol·licitant Concepte 
Ajut atorgat 

Import  € 
Grup Arts Lliures Escèniques Tremp Per la producció d’una pel·lícula 1.000,00  



(A GALET) 
Coral Verge de Ribera Trobada de Corals 300,00 

SEGON.- Condicionar l’atorgament de la subvenció al Grup Arts lliures 
escèniques (A GALET) a l’entrega de 10 còpies del DVD de la pel·lícula i 
a l’atorgament de l’autorització per a la reproducció d’aquesta per a usos 
turístics, fent entrega d’una còpia en un format que ho permeti. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les entitats, associacions 
corresponents.  
 
Dotzè.- Autorització per assistència a cursos de formació. 
 
Atès que les Sres. Montserrat Tresserres i Pura Tomàs, Secretàries del 
Servei d’Assistència Tècnica (SAT) als municipis d’Abella de la Conca, 
Llimiana i Senterada, han sol·licitat assistir al “7è Seminari d’Actuació 
Jurídica – 2012”, organitzat per la Diputació de Lleida i el Col·legi de 
Secretaris, Interventos i Tresores d’Administració Local de Lleida i que 
tindrà lloc a Lleida el dies 22 de març, 27 d’abril, 8 de juny, 28 de 
setembre, 19 d’octubre, 16 de novembre i 14 de desembre de 2012.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.2 b) del 
Reglament Orgànic i de funcionamet dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Montserrat Tresseres i la Sra. Pura Tomàs  
ha assistir al “7è Seminari d’Actuació Jurídica – 2012” organitzat per la 
Diputació de Lleida i el Col·legi de Secretaris, Interventos i Tresores 
d’Administració Local de Lleida i que tindrà lloc a Lleida el dies 22 de 
març, 27 d’abril, 8 de juny, 28 de setembre, 19 d’octubre, 16 de novembre i 
14 de desembre de 2012. 
SEGON.- Determinar que les hores que es desenvoluparà aquest curs són 
hores de formació i no s’han de recuperar. 
TERCER.- Comunicar als ajuntaments d’Abella de la Conca, Llimiana i 
Senterada l’horari i les dates del curs esmentat.  
 



Tretzè.- Informes. Exp. 146/2012 
 
1) El Sr. Ardanuy informa sobre els següents assumptes: 
 
Primer 
Escrits de la Junta distribuidora d’herències de la Generalitat de Catalunya 
on s’informa l’alienació mitjançant subasta pública de béns propietat de 
Carme Tohà Laboria a la ciutat de Tremp. 
 
Segon 
Estudi de la despesa energètica. S’ha pagat la següent facturació a 
l’empresa ENDESA, l’any 2011: 

• Seu del Consell  38.000,00 € 
• C. Pau Casals, 14 1.500,00 € 
• CITA 16.000,00 € 
• Museu 18.000,00 € 
• Deixalleria 4.500,00 € 
                                 TOTAL 78.400,00 €    
  

S’estudien diferents mesures per l’estalvi energètic. 
 
Tercer 
Autorització ambiental de l’ampliació de l’abocador: S’ha rebut la proposta 
de resolució provisional, la declaració d’impacte ambiental moderat, la 
desestimació global de les al·legacions i la declaració de “no procedent” de 
l’acord de l’ajuntament de Tremp de 15/9/2011 el qual es considera que ha 
envaït les competències de la Ponència ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i ha actuat en contra del procediment legalment 
establert. 
 
S’enviarà còpia de la proposta de resolució a tots els membres de la Junta. 
 
Quart 
Quadre d’horaris del corredor Esterri d’Aneu-Lleida: se’n farà difusió per 
tota la comarca. 
 
2) El Sr. Ubach informa sobre el possible tancament de l’AGBS de forma 
temporal a partir del dia 5 de juliol de 2012, fa palès la trascendència, els 



llocs de treball que es perden i l’impacte en la promoció turística de la 
comarca i la voluntat del Consell de treballar a fons per evitar-ho. 
 
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, 
 
 


