
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2009 
 
NÚM.: 2/2009 
DATA: 9 de febrer de 2009 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 19.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 hores 
 
En la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. XAVIER PONT I JORDANA 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ  
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO 
CONSELLERS 
SR. JAUME ELIES I ELIES 
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA 
SR. RAMON VILANOVA I SOLSONA 
GERENT 
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
També assisteixen els Srs. Samsó, Bellera, Palau i Josep Pont 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. DAVID RIBA I TORRECILLAS 
 



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 LES ACTES DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE 15 DE DESEMBRE DE 2008.  
 
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, de la sessió extraordinària i extraordinària urgent del dia 15 de  
desembre de 2008, que s’ha tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 18 de desembre de 2008 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió extraordinària i extraordinària urgent del dia 15 
de  desembre de 2008. 
 
SEGON.- APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA TORRE DE CAPDELLA, 
ISONA I CONCA DELLÀ, LA POBLA DE SEGUR I TREMP, PER  
L’ASSISTÈNCIA A LES FIRES DE TURISME.  
 
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. 
 



INTERVENCIONS:  El Sr. Vilanova demana la creació d’un Patronat 
Comarcal de Turisme. També s’afegeix a aquesta sol·licitud el Sr. Samsó. 
 
TERCER.-  APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER 
L’ANY 2009, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I EL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ RELATIU A 
L’OFICINA D’HABITATGE. EXP. 493/08.  
 
Vist el text, de l’addenda de pròrroga per l’any 2009, del conveni de 
col·laboració entre el Departament de Medi ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, relatiu a 
l’Oficina d’habitatge d’aquesta comarca, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduïda. 
 
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 18 de desembre de 2008 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’addenda de pròrroga per l’any 2009, del conveni de 
col·laboració entre el Departament de Medi ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, relatiu a 
l’Oficina d’habitatge d’aquesta comarca, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduïda. 
SEGON.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present acord. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, Secretaria d’Habitatge. 
QUART.- Trametre aquest acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
 
QUART.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I LA 
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
PER A LA PROVISIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX, PER 
PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL.  
 
Atès que en la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal de data 
19 de novembre de 2007, es va aprovar la primera modificació de l’oferta 
pública d’ocupació per a l’exercici 2007 i en la sessió extraordinària del Ple 
de 12 de juny de 2008, es va aprovar l’oferta pública d’ocupació per a 
l’exercici 2008, per a la provisió de places de personal laboral fix. 
 
Vistes les bases reguladores del procès de selecció per a la provisió de les 
places de personal laboral fix, pel sistema de concurs per promoció interna 
vertical, que consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïdes, 
següents: 
 
Grup A2 : Tècnic adjunt a Intervenció: 1 plaça 
        Enginyer Tècnic Informàtic: 1 plaça 
Grup B:  Tècnic adjunt a Secretaria: 1 plaça. 
 



Vist l’article 21 g) de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de 
règim local i l’article 41 del ROF i per tal d’atendre les necessitats de 
personal d’aquesta corporació. 
 
De conformitat amb les competències que li atorgen l’article 16 (2.1 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 18 de desembre de 2008  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 les bases reguladores del concurs per a la provisió de 
les places de personal laboral fix, per promoció interna vertical, següents:  
Grup A2 : Tècnic adjunt a Intervenció: 1 plaça 
        Enginyer Tècnic Informàtic: 1 plaça 
Grup B:  Tècnic adjunt a Secretaria: 1 plaça. 
i publicar-les en el BOP. 
SEGON.- Aprovar la convocatòria de les places de referència i una vegada 
publicades les bases en el BOP, publicar aquesta convocatòria en el BOP, 
DOGC i BOE. 
TERCER.- Determinar que els aspirants a les places de referència podran 
presentar les seves sol·licituds en el termini de 20 dies a comptar des de la 
publicació de la convocatòria en el BOE. 
QUART.- Facultar el Sr. President per donar compliment al present acord.  

 
CINQUÈ.-  APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS  
INDEGUTS. 
PRIMER  
Vista la sol·licitud del Sr. Michel Huskins de devolució de l’ingrès indegut 
del rebut de la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans, 
de l’any 2005, 2006 i 2007, de l’habitatge situat a casa La Rectoria de 
Santa Llúcia, al·legant que aquest habitatge no disposa d’aigua ni de llum. 
 
Atès que l’ajuntament de Castell de Mur, no ha acreditat aquest fet. 
Atès que es presumeix la prestació del servei. 



Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, no 
procedeix la devolució de l’ingrès indegut de les anualitats 2005, 2006 i 
2007. 
 
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que regula el cobrament de la taxa de referència. 
 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant. 
Vist l’article 3r. 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida i 
tractament de RSU. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 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 aprovada pel 
Ple de 18 de desembre de 2008 i resta de legislació de règim local 
concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació de la Gerent, per unanimitat dels 
6 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-  Desestimar la sol·licitud del Sr. Michael Huskins. 
SEGON.-  Comunicar aquest acord a l’interessat amb el règim de recursos. 
 
SEGON 
Vista la sol·licitud del Sr. Francesc Amoròs Capdevila de devolució de 
l’ingrès indegut del rebut de la taxa per a la recollida i tractament de 
residus sòlids urbans, dels anys 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007, de 
l’habitatge situat al c/ La Posa, 7 d’Isona, per existir duplicitat en els rebuts 
expedits, un al núm. 5 i l’altre al núm. 7 del c/ La Posa. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ingrès indegut de les anualitats 2003, 2004, 
2005, 2006 i 2007, atès que s’han emès els rebuts de dos habitatges, i 



segons el certificat de l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà, és una única 
vivenda. 
 
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
que regula el cobrament de la taxa de referència. 
 
Vist l’informe dels serveis jurídics del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 
2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i resta de legislació de règim local concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència 
66/2003 i l’article 16 (2.2 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 resta de legislació de règim local 
concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació de la Gerent, per unanimitat dels 
6 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-  Aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels exercicis 
2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 i pels imports de 42,96 €, 58,60 €, 60,47 €, 
62,47 € i 65,53 € € respectivament, al Sr. Francesc Amorós Capdevila. 
 
SISÈ.-  APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
Atès que de conformitat amb els ajuntaments de la comarca, el Ple del 
Consell Comarcal, en data 21 de juliol de 2008, va aprovar la signatura 
d’un conveni amb la Diputació de Lleida per a la realització d’un programa 
de gestió del control de la qualitat de les aigües de consum humà dels 
municipis de la comarca.  
 
Atesa la necessitat d’emetre les factures del manteniment de les 
instal·lacions, preses de mostres i aportació de clor dels dipòsits d’aigua de 
consum humà dels pobles de la comarca . 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor Import € 



1 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Abella de la Conca 610,44 
2 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Castell de Mur 773,31 
3 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Gavet de la Conca 1.872,38 
4 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Isona i Conca Dellà 2.367,25 
5 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Llimiana 361,56 
6 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Conca de Dalt 2.403,06 
7 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament La Pobla de Segur 693,56 
8 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament S Esteve de la Sarga 1.055,81 
9 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Senterada 1.142,31 
10 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Torre de Capdella 3.123,00 
11 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajntament de Tremp 3.181,13 
12 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament de Talarn 372,38 

 
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 19 
de novembre de 2007 i resta de legislació de règim local concordant. 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació de la Gerent, per unanimitat dels 
6 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-   Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor Import € 

1 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Abella de la Conca 610,44 
2 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Castell de Mur 773,31 
3 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Gavet de la Conca 1.872,38 
4 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Isona i Conca Dellà 2.367,25 
5 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Llimiana 361,56 
6 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Conca de Dalt 2.403,06 
7 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament La Pobla de Segur 693,56 
8 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament S Esteve de la Sarga 1.055,81 
9 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Senterada 1.142,31 

10 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament Torre de Capdella 3.123,00 
11 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajntament de Tremp 3.181,13 
12 26-01-2009 Manteniment, mostres, clor Ajuntament de Talarn 372,38 

 
SETÈ.- DEVOLUCIÓ DE FIANCES  
 
Atès que l’empresa Arqueociència Serveis Culturals, SL ha sol·licitat al 
Consell Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que 
va dipositar per respondre del compliment de la contractació que es descriu 
a continuació i per l’import que s’indica: 



Títol de l’actuació: “Obres de Rehabilitació del Castell de Llordà. Fase 4” 
Import:  1.925,95  €. 
 
Atès que l’empresa Excavacions i Construccions Domingo Moli, SL ha 
sol·licitat al Consell Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança 
definitiva que va dipositar per respondre del compliment de la contractació 
que es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra:  “Deixalleria tipus bàsic de la Pobla de Segur” 
Import:  2.083,55  €. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- .Retornar la fiança defintiva que va dipositar l’empresa 
Arqueociència Serveis Culturals, SL per respondre del compliment de la 
contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’actuació: “Obres de Rehabilitació del Castell de Llordà. Fase 4” 
Import:  1.925,95  €. 
SEGON.- Retornar la fiança defintiva que va dipositar l’empresa 
Excavaciones i Construcciones Domingo Moli, SL, per respondre del 
compliment de la contractació que es descriu a continuació i per l’import 
que s’indica: 
Títol de l’obra:  “Deixalleria tipus bàsic de la Pobla de Segur” 
Import:  2.083,55  €. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per realitzar tots els tràmits necessaris 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
VUITÈ.-   INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Pont informa sobre els següents punts: 
 
De la reunió del Consorci del Montsec a Ager 
S’ha desestimat pràcticament, la sol·licitud del Consorci del Montsec al 
programa INTERREG, l’actuació que sol·licitava el Consell Comarcal 
estava inclosa dins d’aquest projecte global. És un projecte al que se li ha 



donat molt poca subvenció i s’ha reduït a 1 milió d’euros entre les dues 
parts. Creu que s’han inclòs altres actuacions com el tunel de Bielsa o 
l’hospital transfronterer de Puigcerdà, d’un pressupost considerable. 
També informa que no existeix la garantia absoluta de la concessió de 
l’ajut. 
 
Jornada per una atenció integral i multidisciplinar a les víctimes de la 
violència masclista. 
El dia 29 de gener d’enguany el Consell Comarcal i el Siad, van organitzar 
amb la col·laboració de l’ICS, Hospital Comarcal, Mossos d’Esquadra, ICD 
i Secretaria per a la Immigració, una jornada de violència de gènere, al 
Museu Comarcal de Ciències Naturals, van actuar com a ponents un seguit 
de professionals que consten al programa de l’acte. Va servir com espai de 
reflexió, d’intercanvi d’experiències i de participació envers la violència 
masclista. 
 
Dia 29 de gener, reunió a Benavarre sobre el tema de la MAT, amb el 
president de la Diputació d’Osca i representants dels diferents ajuntaments 
i entitats de la província. I van assistir l’alcalde de Tremp, el Diputat 
provincial, l’alcalde de Castell de Mur i ell mateix. Explica el contingut de 
la reunió, seguidament és produeix un ampli canvi d’impressions. 
El Sr. Pont conclou el seu informe assenyalant que la voluntat del Consell 
és d’oposició total a la línia. 
 
Inauguració de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. El dijous dia 12 de 
febrer a 2/4 de 6 de la tarda, amb l’assistència del Conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. 
 
Pla de camins Fase XVIII. Explica que s’estudiarà convidar a varies 
empreses i es demanarà millora d’obra. Llegeix els grups d’obra que s’han 
elaborat segons la tipologia d’aquestes. 
 
Precs i Preguntes 
 
El Sr. Vilanova comenta que aquesta setmana es reuneix el Consell 
Assessor de Cultura. Es va parlar de posar-hi un representant del Consell. 
Demana que es nomeni a la Sra. Silvia Romero. 



La Sra. Ramoneda aclareix que la Sra. Silvia Romero és un membre electe 
de l’ajuntament de Tremp i no és personal del Consell. 
 
El Sr. Pont li respon que es reunirà amb el president del Consell Assessor i 
demanarà aquesta possibilitat. 
 
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, 
 


