
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 25 D’ABRIL DE 2016 
   
NÚM.: 2/2016 
DATA:  25 d’abril de 2016 
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. CONSTANTE ARANDA  FARRERO 
VICEPRESIDENTA 1a 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
CONSELLERS 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
 
Quòrum 
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de 
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la 
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori 
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones 
que els substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 5 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 



 
Pel 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 d’1 de març de 2016. Exp. 91/2016 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 1 de març de 2016, 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 3 de novembre de 2014 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 1 de març de 2016, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 159/2016. 
 
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 212/2015 al 214/2015 i del 13/2016 al 56/2016, que consten a 
l’expedient 159/2016 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 3 de novembre de 2014 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, dels Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 212/2015 aprovant 
el contracte de cessió en comodat de la documentació de la Casa Sullà de 
Tremp. 15/2016 aprovant el contracte entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’empresa Hermes Comunicacions, SA. 18/2016 aprovant la 
relació de persones i el pagament del 26,23% de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012, que es va suprimir. 20/2016 aprovant el 
contracte de cessió en comodat de les eines i estris de l’ofici de toneler i de 
set miniatures de fusta. 21/2016 aprovant el document d’al�legacions 
contra les incidències i observacions de l’informe provisional de verificació 
de l’AUDIT 1. verificació administrativa realitzada sobre la despesa 
declarada a 31-10-2015 del projecte FEDER. 24/2016 aprovant el 
contracte de cessió en comodat per la instal�lació de tres miniatures de 
fusta a l’edifici Casal Pare Manyanet. 41/2016 aprovant el document 
d’al�legacions contra la resolució de la directora del SOC de data 2-03-2016.  
53/2016 aprovant la compatibilitat de treball sol�licitada per la Sra. Ruiz. 
54/2016 aprovant la compatibilitat de treball sol�licitada per la Sra. Torres. 
55/2016 aprovant la compatibilitat de treball sol�licitada pel Sr. Coll. 
56/2016 aprovant la compatibilitat de treball sol�licitada pel Sr. Palacin. 
 
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Constantí 
Aranda Farrero, número: 213/2015 aprovant el Plec de clàusules 
administratives i el Plec de clàusules tècniques per la contractació del servei 
de Transport i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del Pallars Jussà. 
214/2015 designant la sra. Casanovas per dur a terme accions de 
formació del Programa Treball i Formació PRMI 2015. 13/2016 aprovant 
que la Sra. Vidal pugui gaudir de la compactació del període de lactància en 
jornades senceres i consecutives. 14/2016 nomenant la Sra. Tomàs, 
secretària accidental del Consell Comarcal fins a la reincorporació de la Sra. 
Farrús. 16/2016 aprovant la fitxa descriptiva d’un tècnic per desenvolupar 
tasques de l’actuació “CEEI oficina comarcal” i sol�licitud de subvenció a la 
Diputació de Lleida. 17/2016 aprovant el text dels convenis de 
col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i les empreses i entitats següents: Transport 
Sanitari de Catalunya, SLU, Hotel Segle XX, SL, Pirineus Gestió, SL, 
Autoescola Pallars, SL, Gordó Turch, SL, Serveis de personal i neteja,SL, 
Fundació Fiella i Cervós Grup. 19/2016 aprovant el reconeixement dels 
serveis previs prestats pel Sr. Iglesias. 22/2016 aprovant el complement 
de millora del sou a la Sra. Vidal. 23/2016 aprovant el text del conveni de 
col�laboració entre el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació amics del projecte boscos de 
muntanya. 25/2016 aprovant la memòria descriptiva i valorada de 
l’actuació “construcció del dic 1 del vas 1 de la cota 703 a la 710 al dipòsit 
controlat del Pallars Jussà a Tremp”. 26/2016 aprovant el reconeixement 
dels serveis previs prestats pel Sr. Cadena. 27/2016 aprovant l’adjudicació 



del servei de Transport i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del 
Pallars Jussà a l’empresa UTE TL TARREGA. 28/2016 aprovant la 
contractació urgent de la Sra. Pallàs. 29/2016 aprovant la memòria 
descriptiva i valorada de l’actuació Actuaciones de restauración de los daños 
producidos por las fuertes lluvias del primer trimestre de 2015 en las 
instalaciones del depósito controlado de residus municipales de Tremp i 
sol�licitud de subvenció al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
30/2016 aprovant el Padró fiscal de la taxa pel servei de recepció 
obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de residus 
municipals i altres residus domiciliaris, residus comercial i recollida selectiva 
de paper-cartró, vidre envasos i matèria orgànica de l’any 2016. 31/2016 
aprovant la liquidació del pressupost general corresponent a l’exercici 2015. 
32/2016 aprovant la renovació de contracte entre la CCMA,SA i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 33/2016 aprovant el contracte de col�laboració 
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Club Vanguardia. 34/2016 
aprovant el conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Càritas Diocesana d’Urgell i Nougrapats. 35/2016 aprovant el 
conveni de col�laboració entre la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 36/2016 aprovant la renovació del compromís socioeducatiu de la 
menor ACS. 37/2016 aprovant l’adjudicació de l’acció “Generació 
d’ocupació des dels serveis de proximitat del PJ – Impuls a la creació de 
recursos per a l’ocupació de col�lectiu amb especial dificultats al territori” a 
l’empresa ALTER CIVITES, SL. 38/2016 aprovant el conveni de 
col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació de 
mares i pares de l’Escola Valldeflors. 39/2016 aprovant l’adjudicació de 
l’acció “Dinamització turística i cooperació públic-privada en le marc del 
desenvolupament econòmic i la mobilitat sostenible” a l’empresa DCB 
Turisme i desenvolupament local. 40/2016 aprovant l’adjudicació de l’acció 
“Seminari de difusió de bones pràctiques locals per a millorar les 
competències professionals de les empreses del sector turístic del Pallars 
Jussà” a l’empresa mOntanyanes Estrategies creatives per a la dinamització 
local. 42/2016 autoritzant a l’Associació promotora de la circulació 
responsable al Medi Natural “Guaja Aventuras” la realització de la prova 
esportiva Rally Lleida Pirineus. 43/2016 nomenant al sr. Cardona 
representant del Consell Comarcal a la reunió de la Junta rectora de l’IEI del 
dia 15 de març de 2016. 44/2016 autoritzant a l’empresa Travel Nexus 
Spain, SL per realitzar l’excursió en vehicles 4x4 anomenada “Ruta Nexus 
4x4”. 45/2016 aprovant el projecte tècnic de l’actuació “Adequació planta 
sotarrassant -1 i museïtzació planta baixa del Centre de visitants. Antic 
col�legi Sant Josep” i sol�licitud de subvenció al Departament d’agricultura, 
ramaderia, pesca i alimentació. 46/2016 aprovant la delegació de la 
secretaria i el nomenament dels tècnics de la PCAA.  47/2016 disposant 
que l’Associació promotora de la circulació responsable al Medi Natural 
“Guaja Aventuras” dipositi una fiança per la realització del Rally Lleida 
Pirineus. 48/2016 sol�licitant a la Diputació de Lleida un ajut pel 
manteniment de l’aplicatiu “Hèstia”. 49/2016 aprovant el compromís 



socioeducatiu del menor JCS. 50/2016 aprovant el conveni de col�laboració 
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació de professionals de 
l’àmbit turístic del Pallars Jussà. 51/2016 aprovant la contractació del 
servei de transport adaptat al Centre de dia per a gent gran de Tremp a 
l’empresa Eulen Serveis Sociosanitaris, SA. 52/2016 aprovant la 
contractació del servei de manteniment dels desfibril�ladors a l’empresa 
Neosalus Solutions, SL.  
  
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
162/2016. 
 
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  
62/2015, 76/2015, del 86/2015 al 88/2015, 5/2016 i del 7/2016 al 
16/2016 que consten a l’expedient 162/2016 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 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 3 de novembre de 2014 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, Sr. 
Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 62/2015 aprovant les factures incloses 
en la relació núm. 7/2015 i el seu pagament. 76/2015 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 8/2015 i el seu pagament. 86/2015 
aprovant les factures incloses en la relació núm. 9/2015 i el seu pagament.   
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: 87/2015 aprovant varis ajuts d’urgència social i 
cancel�lant la bestreta de caixa que disposa la Sra. Vidal. 88/2015  
aprovant l’atorgament de la subvenció als usuaris del servei de transport 
adaptat i el pagament. 5/2016 aprovant varies factures i el pagament. 
7/2016 aprovant el pagament de l’impost i la taxa de llicència d’obra a 
l’ajuntament de Tremp. 8/2016 aprovant vàries factures. 9/2016 atorgant 
un ajut d’urgència social a la Sra. Macià. 10/2016 aprovant la fra. 1541 de 
l’empresa Balaguer Immediat, SL i el pagament. 11/2016 aprovant el 
complement d’activitat dels mes d’octubre de 2015 de varis treballadors. 
12/2016 aprovant el complement d’activitat del mes de febrer 2016 de la 



sra. Tresserres. 13/2016 atorgant una bestreta de caixa per ajuts 
d’urgència social a la sra. Plancheria. 14/2016 aprovant el 1r pagament a 
l’ajuntament de Tremp corresponent al Pla d’execució anual. Projecte 
Treball a les 7 comarques 2015. 15/2016 aprovant varies factures i el seu 
pagament. 16/2016 aprovant el pagament de la taxa pel servei d’inspecció 
ambiental dels establiment inclosos en el Pla d’inspecció ambiental de 
catalunya.     
 
Quart.- 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 2016-2017 i convocatòria per al 
curs 2016-2017. Exp. 158/2016. 
 
Atès que el Consell Comarcal gestiona en el seu àmbit territorial els ajuts 
individuals de menjador escolar per raons socioeconòmiques i geogràfiques 
de l’alumnat dels centres d’educació infantil, primària i secundària de la 
comarca. 
 
Vistes 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 2016-2017, 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. 
 
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 3 de novembre de 2014 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 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 2016-
2017, que consten a l’expedient. 
SEGON.- 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 al�legacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta cap, les 
bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat de prendre un 
nou acord. 
TERCER.- Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la 
concessió, en règim de concurrència competitiva de les subvencions, a què 
fa referència l’acord primer. La present convocatòria queda condicionada a 
l’aprovació definitiva de les bases específiques aprovades en l’acord primer. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació del XIV Pla Comarcal “Jussàeducació” i 
atorgament d’ajuts. Curs 2015-2016. Exp. 418/2015  
 
Vist el document del XIV Pla Comarcal “Jussàeducació” del Pallars Jussà per 
al curs 2015-216, que consta a l’expedient, organitzat conjuntament entre 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de Recursos Pedagògics del 
Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització Lingüística Servei Comarcal 
de Català. I que descriu les activitats que s’ofereix al centres educatius de 
la comarca, amb l’objectiu de difondre el valor arqueològic, patrimonial, 
cultural i artístic de la comarca, promoure el valor didàctic dels espectacles 
escolars, afavorir la interrelació entre els centres educatius, etc. 
 
Vistes les sol�licituds presentades pels centres educatius de la comarca, en 
el marc del XIV Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs escolar 2015-
2016, que consten a l’expedient i es descriuen a continuació: 
 

Centre Educatiu Activitat 
INS Tremp Intercanvi Escolar amb Aarschot (Bèlgica). 

Centre Damiaaninstituut 
INS Tremp Intercanvi Escolar amb Saint Affrique 

(França). Lycée-Collège Jean Jaurès. 
INS Tremp Intercanvi Escolar amb Lodz (Polònia). 

Centre XXV Lyceum w Lodzi 
INS La Pobla de Segur  Intercanvi Escolar amb St. Girons (França). 

Collège Lycèe Du Couserans 
ZER Pallars Jussà Trobada d’escoles de la ZER 
ZER Pallars Jussà DVD final de curs 

 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 b) i (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 3 de novembre de 2014 i resta 
de legislació de règim local concordant, 



 
La Junta de Govern acorda, per delegació del president i del Ple, per 
unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el document del XIV Pla Comarcal “Jussàeducació” del 
Pallars Jussà per al curs 2015-2016, que consta a l’expedient, organitzat 
conjuntament entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de 
Recursos Pedagògics del Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística Servei Comarcal de Català. 
SEGON.- Aprovar l’atorgament de les subvencions als centres educatius de 
la comarca, en el marc del XIV Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs 
2015-2016, segons es descriu a continuació: 
 
Centre Educatiu Activitat Subvenció  

Atorgada € 
INS Tremp Intercanvi Escolar amb Aarschot 

Bèlgica 
180,00 

INS Tremp Intercanvi Escolar amb Saint Affrique 
França 

180,00 

INS Tremp Intercanvi Escolar amb Lodz 
(Polònia). Centre XXV Lyceum w Lodzi 

180,00 

INS La Pobla de 
Segur 

Intercanvi Escolar amb St. Girons 
(França). Collège Lycèe Du Couserans 

180,00 

ZER Pallars Jussà Trobada d’escoles de la ZER 150,00 
ZER Pallars Jussà DVD Portada serveis 

tècnics 
 
TERCER.- Comunicar als centres escolars preceptius, aquest acord. 
QUART.- Exposar aquest acord al públic, a la seu electrònica, de 
conformitat amb el que disposa l’article 8 (1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Sisè.- Atorgament d’ajuts per “activitats menors en risc social”. 
 
Atès que properament es formalitzarà el contracte programa 2016-2019 per 
a la coordinació, la cooperació i la col�laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria 
de serveis socials 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 2.2 programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc. 
 
Vista la proposta dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, per a subvencionar activitats realitzades per menors en 
situació de risc social, que consten a l’expedient, i es descriuen a 
continuació: 
 



Inicials nom i 

cognoms 

Beneficiari 

Núm. 

Expedient 

 

Entitat que realitza 

l’activitat Activitat 

Import a 

subvencionar 

pel Consell 

Comarcal 

A.R. 2014/00243 AMPA VALLDEFLORS AMPA+ rítmica 24 € 
S.C. 2014/00243 AMPA VALLDEFLORS AMPA+ rítmica 24 € 

N.A. 2013/00442 AMPA VALLDEFLORS 
AMPA+ taller 
creatiu 60 € 

H.D. 2013/00176 AMPA VALLDEFLORS AMPA + patinatge 8 € 
A.M. 2013/00307 C.B. TREMP Basquet 30 € 
S.M. 2013/00307 C.B. TREMP Basquet 30 € 
E.M. 2012/00107 C.B. TREMP Basquet 30 € 

JA.M.C. 2012/00283 C.B. TREMP Basquet 60 € 
N.L. 2012/00018 C.B. TREMP Basquet 60 € 
K.M. 2014/00144 C.B. TREMP Basquet 60 € 
H.A. 2012/00034 C.B. TREMP Basquet 30 € 
M.L. 2012/00181 E.F. TREMP Futbol  90 € 
Y.O. 2012/00245 E.F. TREMP Futbol  90 € 
J.C. 2012/00012 E.F. TREMP Futbol  90 € 
F.P. 2012/00018 E.F. TREMP Futbol  90 € 
S.D. 2013/00176 E.F. TREMP Futbol  90 € 

MA.R. 2014/00243 E.F. TREMP Futbol  60 € 
C.E. 2013/00062 E.F. TREMP Futbol 39 € 
M.D. 2012/00039 FUTSAL TREMP Futbol sala 90 € 
Y.J. 2012/00292 R. ESPORTS TREMP Karate-patronat 60 € 
A.A. 2012/00034 R. ESPORTS TREMP Karate-patronat 20 € 

H.H. 2013/00140 
PATRONAT MUNICIPAL 
POBLA Atletisme 25 € 

F.H. 2013/00140 
PATRONAT MUNICIPAL 
POBLA Atletisme 25 € 

J.H. 2013/00140 
PATRONAT MUNICIPAL 
POBLA Atletisme 25 € 

M.H. 2014/00053 
PATRONAT MUNICIPAL 
POBLA Atletisme 25 € 

S.O. 2014/00278 
PATRONAT MUNICIPAL 
POBLA Atletisme 25 € 

K.T. 2013/00001 
PATRONAT MUNICIPAL 
POBLA Atletisme 25 € 

Y.H.H. 2014/00053 
PATRONAT MUNICIPAL 
POBLA Atletisme 25 € 

A.F. 2012/00287 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 
M. 2014/00053 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 

H.H. 2013/00140 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 
J.R.A. 2014/00073 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 
I.N.L 2012/00300 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 

C.B.B. 2012/00251 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 
R.M. 2015/00242 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 
A.M. 2015/00242 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 
M.H. 2014/00113 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 



Y.H. 2014/00113 E.F.  POBLA Futbol Pobla 75 € 
S.O. 2014/00278 AJUNTAMENT POBLA Ludoteca Pobla 15 € 
Y.O. 2014/00278 AJUNTAMENT POBLA Ludoteca Pobla 15 € 
Y.O. 2014/00278 AJUNTAMENT POBLA Ludoteca Pobla 15 € 

     
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 3 de novembre de 2014 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.- Atorgar els ajuts per a programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc, tal com es descriu a la part expositiva. 
SEGON.- Determinar que el pagament d’aquests ajuts s’efectuarà 
directament a les entitats, clubs i ajuntament de referència, que realitzen 
l’activitat. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Setè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb 
modalitat de xecs-servei. 1r trimestre 2016. 
 
Atès que properament es formalitzarà el contracte programa 2016-2019 per 
a la coordinació, la cooperació i la col�laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria 
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, el qual inclou a la Fitxa 1 el Servei d’ajuda a domicili. 
 
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. 
 
Vistes les sol�licituds de xecs-servei del 1r trimestre de 2016, que consten a 
l’expedient, presentades pels usuaris següents:   
 

Inicials 
Nom i cognoms  DNI 

Data inici/Alta 
servei Tipologia Servei 

CRP 4073801-- 29-02-2016 Servei de neteja 
JSP 4071133-- 08/03/2016 Servei de neteja i assistència a la persona 
JPC 4074050-- 25/02/2016 Servei de neteja i assistència a la persona 
MFJ 4073791-- 25/02/2016 Servei d’assistència a la persona 
MRFI 4084865-- 15/02/2016 Servei de neteja i assistència a la persona 

 
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 3 de novembre de 2014 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 emetre els xecs-servei als usuaris següents i la 
bonificació d’1/3 del cost del preu hora, tal com estableix l’article 3.2 del 
Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà: 
 

Inicials 
Nom i cognoms  DNI 

Data inici/Alta 
servei Tipologia Servei 

CRP 4073801-- 29-02-2016 Servei de neteja 
JSP 4071133-- 08/03/2016 Servei de neteja i assistència a la persona 
JPC 4074050-- 25/02/2016 Servei de neteja i assistència a la persona 
MFJ 4073791-- 25/02/2016 Servei d’assistència a la persona 
MRFI 4084865-- 15/02/2016 Servei de neteja i assistència a la persona 

 
Vuitè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
102/2016. 
 
Atès que properament es formalitzarà el contracte programa 2016-2019 per 
a la coordinació, la cooperació i la col�laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria 
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, el qual inclou a la Fitxa 1el 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. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD 
dependència/  % Subv.  

2012/00176 FFO 7807345-- 01/03/2016 REVISIÓ 
24h/mes            50%     
atenció social i personal 

2013/00346 MGC 4069485-- 01/04/2016 REVISIÓ 

20h/mes        75 % 
atenció social i personal I 
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 3 de novembre de 2014 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 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. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD 
dependència/  % Subv.  

2012/00176 FFO 7807345-- 01/03/2016 REVISIÓ 
24h/mes            50%     
atenció social i personal 

2013/00346 MGC 4069485-- 01/04/2016 REVISIÓ 

20h/mes        75 % 
atenció social i personal I 
ordre i cura de la llar 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Novè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2015-2016. 
Exp. 237/2015.  
 
La Junta de Govern reunida el dia 21 d’abril de 2015 va aprovar inicialment 
les bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de 
menjador, adreçats a 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 2015-2016 i convocatòria per 
al curs escolar 2015-2016. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 91 de 14 de maig de 2015 i en 
el DOGC núm. 6872 de 15 de maig de 2015 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL 
núm. 111 d’11 de juny de 2015 i al DOGC núm. 6896 de 19 de juny de 
2015.  
 
Vistes les sol�licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016, 
que consten a l’expedient, amb la proposta d’atorgament d’ajuts de 
menjador escolar per al curs 2015-2016, segons es descriu a continuació: 



 
Núm. 

Expedient DNI 
Inicials Nom 
i Cognoms  Escola Curs % Subv. 

195/15-16 4611154-- AAD Espluga  1 100 

208/15-16 3340190-- DLSP INS Pobla  2 100 

211/15-16 5203696-- MZA INS Tremp  4 50 

212/15-16 5203696-- MZA Valldeflors  6 50 

213/15-16 4647564-- LAL Els Raiers  6 100 

214/15-16 3509562-- SMP Valldeflors 5 50 

038/15-16 7808772-- AJH Valldeflors 2 50 

039/15-16 7808772-- AJH Valldeflors P5 50 

044/15-16 4645673-- SFJ Valldeflors 3 50 

055/15-16 X866443-- KBK Els Raiers 3 100 

136/15-16 X739745-- IEA Valldeflors 3 50 

146/15-16 4374066-- MLTL Els Raiers 3 50 

147/15-16 4374066-- MLTL Els Raiers P5 50 

156/15-16 X739904-- NLAH INS Pobla 2 50 

157/15-16 X739904-- NLAH Els Raiers 6 50 

185/15-16 7808515-- NMV Els Raiers 2 50 

197/15-16 X588354-- CF INS Pobla  1 50 

207/15-16 4343166-- MSBC M.Immaculada  P4 50 

215/15-16 X267141-- AC Els Raiers  5 50 

216/15-16 X267141-- AC Els Raiers  P5 50 

217/15-16 X267141-- AC Els Raiers  P3 50 
 
Vist el decret de presidència 135/2015, de 4 de setembre d’aprovació 
d’ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016, on hi consta l’aprovació 
al 50% dels ajuts descrits a continuació: 
 
Núm.  
Expedient DNI 

Inicials Nom i 
Cognom Escola  Curs 

% 
subvenció 

045/15-16 4825018-- BEML Espluga 5 50 

048/15-16 4353661-- RCS Espluga 2 50 

057/15-16 X425874-- MPDK Espluga 5 50 

086/15-16 X718415-- TWAW Espluga 3 50 

087/15-16 X650791-- BSHT Espluga 1 50 

092/15-16 7761638-- ESN Espluga 1 50 



093/15-16 7761638-- ESN Espluga P3 50 

094/15-16 7856070-- TGC Espluga P5 50 

106/15-16 4769122-- LSA Espluga 2 50 

116/15-16 7778410-- MGR Espluga P5 50 

203/15-16 5086928-- TCC Espluga  P3 50 

002/15-16 4572326-- MNDAR INS Tremp 3 50 

003/15-16 4572326-- MNDAR INS Tremp 2 50 
 
Vistos els informes socials que consten a l’expedient, amb la proposta 
d’atorgar un altre 50% de subvenció als alumnes descrits en aquest quadre. 
 
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 3 de novembre de 2014 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 els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 14 de setembre de 2015: 
 
Núm. 
Expedient DNI 

Inicials Nom i 
Cognoms  Escola Curs % Subv. 

038/15-16 7808772-- AJH Valldeflors 2 50 

039/15-16 7808772-- AJH Valldeflors P5 50 
 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 5 d’octubre de 2015: 
 

Núm. 
Expedient DNI 

Inicials Nom 
i Cognoms  Escola Curs % Subv. 

195/15-16 4611154-- AAD Espluga  1 100 
 
TERCER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 18 de gener de 2016: 
 
 
 



Núm. 
Expedient DNI 

Inicials Nom 
i Cognoms  Escola Curs % Subv. 

208/15-16 3340190-- DLSP INS Pobla  2 100 

044/15-16 4645673-- SFJ Valldeflors 3 50 

156/15-16 X739904-- NLAH INS Pobla 2 50 

157/15-16 X739904-- NLAH Els Raiers 6 50 

185/15-16 7808515-- NMV Els Raiers 2 50 
 
QUART.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 15 de febrer de 2016: 
 
Núm. 
Expedient DNI 

Inicials Nom i 
Cognoms  Escola Curs % Subv. 

055/15-16 X866443-- KBK Els Raiers 3 100 
 
CINQUÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 29 de març de 2016: 
 
Núm. 
Expedient DNI 

Inicials Nom 
i Cognoms  Escola Curs % Subv. 

211/15-16 5203696-- MZA INS Tremp  4 50 

212/15-16 5203696-- MZA Valldeflors  6 50 

213/15-16 4647564-- LAL Els Raiers  6 100 

214/15-16 3509562-- SMP Valldeflors 5 50 

146/15-16 4374066-- MLTL Els Raiers 3 50 

147/15-16 4374066-- MLTL Els Raiers P5 50 

207/15-16 4343166-- MSBC M.Immaculada  P4 50 
 
SISÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 d’abril de 2016: 
 
Núm. 
Expedient DNI 

Inicials Nom i 
Cognoms  Escola Curs % Subv. 

136/15-16 X739745-- IEA Valldeflors 3 50 
 
SETÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 4 d’ abril de 2016: 
 



Núm. 
Expedient DNI 

Inicials Nom i 
Cognoms  Escola Curs % Subv. 

197/15-16 X588354-- CF INS Pobla  1 50 
 
VUITÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 13 d’abril de 2016: 
 
Núm. 
Expedient DNI 

Inicials Nom i 
Cognoms  Escola Curs % Subv. 

215/15-16 X267141-- AC Els Raiers  5 50 

216/15-16 X267141-- AC Els Raiers  P5 50 

217/15-16 X267141-- AC Els Raiers  P3 50 
 
NOVÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 14 de setembre de 2015: 
 
Núm.  
Expedient DNI 

Inicials Nom i 
Cognom Escola  Curs 

% 
subvenció  

002/15-16 4572326-- MNDAR INS Tremp 3 50 

003/15-16 4572326-- MNDAR INS Tremp 2 50 
 
DESÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 5 d’octubre de 2015: 
 
Núm.  
Expedient DNI 

Inicials Nom i 
Cognom Escola  Curs 

% 
subvenció 

045/15-16 4825018-- BEML Espluga 5 50 

048/15-16 4353661-- RCS Espluga 2 50 

057/15-16 X425874-- MPDK Espluga 5 50 

086/15-16 X718415-- TWAW Espluga 3 50 

087/15-16 X650791-- BSHT Espluga 1 50 

092/15-16 7761638-- ESN Espluga 1 50 

093/15-16 7761638-- ESN Espluga P3 50 

094/15-16 7856070-- TGC Espluga P5 50 

106/15-16 4769122-- LSA Espluga 2 50 

116/15-16 7778410-- MGR Espluga P5 50 

203/15-16 5086928-- TCC Espluga  P3 50 
 



ONZÈ.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de l’addenda 
d’actualització econòmica per al curs 2015-2016 amb el Departament 
d’Ensenyament. 
DOTZÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
TRETZÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Desè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal. 
 
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials 
per reciclar, sense valor econòmic: Paper, cartró, envasos, ferralla, 
bateries, plom, vidre, pneumàtics. 
 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1783 31-12-2015 Residus varis abocador Ajuntament de Tremp 6.940,58 
1784 31-12-2015 Residus varis abocador  Enric Mitjana Dalmau  351,71 
1785 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. B Ambilamp 5,46 
1786 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. A  Ecoasimelec 93,46 
1787 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. A i B Ecolec 295,11 
1788 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. A i B Ecotic  204,31 
1789 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. A Eco.RAEEs 112,06 
1790 15-02-2016 European Recycling Platform 

España, SLU 
Compensació  81,01 

1791 15-02-2016 Unión de industrias de la 
Bateria, SL 

Compensació  83,31 

1792 18-02-2016 Eliminació RSU  C. C. Pallars Sobirà  7.179,48 
1793 18-02-2016 Eliminació RSU  C. C. Alta Ribagorça  6.894,65 
1794 18-02-2016 Eliminació RSU  C. Generau d’Aran  35.814,95 
1795 29-02-2016 Residus varis abocador  Ajuntament de Tremp -6.940,58 
1796 29-02-2016 Residus varis abocador  Ajuntament de Tremp 5.343,07 
1797 29-02-2016 Residus varis abocador  Ballestas Calment, SL  1.334,08 
1798 02-03-2016 Residus varis abocador  Agropecuaria Puy, SL 116,73 
1799 02-03-2016 Residus varis abocador  Obres i serveis Jordi 

Martí, SL  
228,92 

1800 09-03-2016 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 2.592,70 
1801 09-03-2016 Recollia en iglú  Ecoembalajes España, SA 1.267,39 
1802 09-03-2016 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 349,76 
1803 09-03-2016 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA  228,72 
1804 09-03-2016 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.744,58 
1805 09-03-2016 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 843,54 
1806 09-03-2016 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA 551,64 
1807 09-03-2016 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.652,82 
1808 18-03-2016 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.618,68 
1809 18-03-2016 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.248,02 
1810 21-03-2016 Servei eliminació RSU  C. Generau d’Aran  35.209,09 
1811 21-03-2016 Servei eliminació RSU  C. C. Alta Ribagorça 6.369,78 
1812 21-03-2016 Servei eliminació RSU  C. C. Pallars Sobirà  8.423,68 
 



De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència 
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del 
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de 
novembre de 2014 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.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1783 31-12-2015 Residus varis abocador Ajuntament de Tremp 6.940,58 
1784 31-12-2015 Residus varis abocador  Enric Mitjana Dalmau  351,71 
1785 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. B Ambilamp 5,46 
1786 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. A  Ecoasimelec 93,46 
1787 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. A i B Ecolec 295,11 
1788 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. A i B Ecotic  204,31 
1789 15-02-2016 Gestió RAEE PRM Cat. A Eco.RAEEs 112,06 
1790 15-02-2016 European Recycling Platform 

España, SLU 
Compensació  81,01 

1791 15-02-2016 Unión de industrias de la 
Bateria, SL 

Compensació  83,31 

1792 18-02-2016 Eliminació RSU  C. C. Pallars Sobirà  7.179,48 
1793 18-02-2016 Eliminació RSU  C. C. Alta Ribagorça  6.894,65 
1794 18-02-2016 Eliminació RSU  C. Generau d’Aran  35.814,95 
1795 29-02-2016 Residus varis abocador  Ajuntament de Tremp -6.940,58 
1796 29-02-2016 Residus varis abocador  Ajuntament de Tremp 5.343,07 
1797 29-02-2016 Residus varis abocador  Ballestas Calment, SL  1.334,08 
1798 02-03-2016 Residus varis abocador  Agropecuaria Puy, SL 116,73 
1799 02-03-2016 Residus varis abocador  Obres i serveis Jordi 

Martí, SL  
228,92 

1800 09-03-2016 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 2.592,70 
1801 09-03-2016 Recollia en iglú  Ecoembalajes España, SA 1.267,39 
1802 09-03-2016 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 349,76 
1803 09-03-2016 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA  228,72 
1804 09-03-2016 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.744,58 
1805 09-03-2016 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 843,54 
1806 09-03-2016 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA 551,64 
1807 09-03-2016 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.652,82 
1808 18-03-2016 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.618,68 
1809 18-03-2016 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.248,02 
1810 21-03-2016 Servei eliminació RSU  C. Generau d’Aran  35.209,09 
1811 21-03-2016 Servei eliminació RSU  C. C. Alta Ribagorça 6.369,78 
1812 21-03-2016 Servei eliminació RSU  C. C. Pallars Sobirà  8.423,68 
 
Onzè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa Monsó Boneta, 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: Arranjament de camins al Pallars Jussà, fase XIX, als municipis 
d’Abella de la Conca, Gavet de la Conca, Sarroca de Bellera, Talarn i actuació 
comarcal. 
Import: 5.830,56 € 
 
Atès que l’empresa Stoa propostes culturals i turístiques, 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: Centre de visitants del Pallars Jussà 
Import: 27.650,81 € 
 
Atès que l’empresa M J Gruas 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: Creació d’itinerari en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc 
del territori Collegats-Terradets. 
Import: 16.021,26 € 
 
Vistos els informes tècnics, que consten a l’expedient, on es fa constar que 
es pot retornar la fiança. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 3 de novembre de 2014 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 definitiva que va dipositar l’empresa Monsó 
Boneta, SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu 
a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Arranjament de camins al Pallars Jussà, fase XIX, als municipis 
d’Abella de la Conca, Gavet de la Conca, Sarroca de Bellera, Talarn i actuació 
comarcal. 
Import: 5.830,56 € 
SEGON- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Stoa 
propostes culturals i turístiques, SL per respondre del compliment de la 
contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Centre de visitants del Pallars Jussà 
Import: 27.650,81 € 



TERCER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa MJ Gruas 
per respondre del compliment de la contractació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Creació d’itinerari en el curs de la Noguera Pallaresa i en el marc 
del territori Collegats-Terradets. 
Import: 16.021,26 € 
QUART.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Dotzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 160/2016. 
 
Primer.- El Sr. Aranda informa dels següents assumptes: 
 

1. Visita al centre de tractament de residus del Solsonès 
 
El dia 21 d’abril es va anar a visitar aquest centre situat a Clariana de 
Cardener i on s’està desenvolupant un projecte pioner i innovador a 
Catalunya sobre el tractament dels residus. Plantejament de triatge que es 
demanarà pel centre de tractament de residus del Pallars Jussà.  
 

2. Convocatòria d’una plaça pel servei de recollida i tractament 
de residus (personal laboral temporal) 

 
S’han aprovat les bases reguladores que sortiran publicades al BOPL i a la 
web del Consell així com la convocatòria. També s’ha informat al Servei 
Català de col�laboració perquè ho comuniqui a totes les persones inscrites. 
 
 
Segon.- El Sr. Ardanuy informa dels següents assumptes: 
 

1. Cobrança 2016 
 
Per l’exercici 2016, després de la renúncia de Catalunya Caixa, s’ha 
conveniat amb l’entitat financera CaixaBank la cobrança de la taxa per la 
recollida i tractament de residus sòlids urbans. Això suposa un seguit 
d’avantatges pels contribuents, podran pagar el rebut via Internet, els 
caixer automàtics, etc. 
 

2. Ajuts LEADER 
 
El Consell Comarcal ha sol�licitat en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (LEADER) un ajut 
econòmic per desenvolupar l’actuació “Adequació de la planta sotarrassant 
(-1) i museïtzació planta baixa del Centre de visitants del Pallars Jussà. 
Epicentre”. 
 



Atès que la convocatòria d’aquests ajuts prioritza els sol�licitants privats 
s’intentarà argumentar la utilització privativa de l’Epicentre, futura seu del 
Geoparc, etc. 
 

3. Ajuts FEDER  
 
En el Programa Operatiu Europeu Eixos 4 i 6 de la convocatòria 2014-2020 
hi poden accedir com a beneficiaris ajuntaments amb més de 20.000 
habitants, Consells Comarcals i Diputacions. Al ser una subvenció màxima 
del 50 % de la inversió es fa inviable per moltes d’aquestes entitats ja que 
el PUOSC no s’ha aprovat des de l’any 2012, ni es preveu properament. 
 

4. Programa INTERREG V-A 
 
Durant el mes de maig es preveu conèixer el resultat de la sol�licitud feta a 
aquest programa pel Consell Comarcal en relació a l’actuació: “GREEN 
PYRENEES SLOW TOURISM-GPS Tourism” 
 
Tercer.- La Sra. Ritz informa: 
 

1. Geoparc  
 
Que el Geoparc Conca de Tremp-Montsec avança, properament rebrà una 
inspecció i detalla totes les actuacions fetes al respecte i explica el procés 
d’avaluació. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
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 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària,     Vist i plau                        
       El President, 
 
 


