
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 16 DE 
GENER 2018 
   
NÚM.: 1/2018 
DATA:  16 de gener de 2018 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 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 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
 
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, 4 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 de 17 d’octubre de 2017. Exp. 326/2017 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 17 d’octubre de 2017, 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 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 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 17 d’octubre de 2017, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Decrets de presidència. Exp. 26/2018 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 26/2018, que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número: 184/2017 aprovant l’adjudicació del 
servei de transport escolar per al curs 2017-2018 de les línies núm. 12 i 
núm. 22. 185/2017 aprovant l’increment de l’import de contractació del 
servei de transport escolar de la línia núm. 6. 186/2017 aprovant 
l’increment de l’import de contractació del servei de transport escolar les 
línies núm. 15 i núm. 17. 202/2017 concedint a la Sra. DGL el permís per 
compactar les hores de lactància en jornades senceres de treball i una 
excedència voluntària per tenir cura del fill/a. 203/2017 aprovant la 
memòria descriptiva de les accions d’experiència laboral, formació i 
coordinació i suport tècnic en el marc del Programa Treball i Formació i 
sol·licitud de subvenció al SOC. 204/2017 aprovant l’adhesió a la pròrroga 
de l’acord signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa 
actual, relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com 
a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa Treball i 
Formació.  205/2017 autoritzant al Club 4x4 Terres de Lleida per la 
realització de l’excursió “2a trobada 4x4 Pont de Suert”. 206/2017 
autoritzant a l’empresa O2 RIDERS AVENTURES, organitzador de l’event 



TRIP&TRACK 2017 per la realització de l’excursió moto turística. 207/2017 
Aprovant la memòria de l’actuació “Millora de l’eficiència energètica, 
il·luminació interior de la Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà” i 
sol·licitud de subvenció al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
208/2017 aprovant el Servei de teleassistència al Sr. SCP. 209/2017 
aprovant el complement de millora del sou a la Sra. MCCR. 210/2017 
concedint a la Sra. EVT el permís per compactar les hores de lactància en 
jornades senceres de treball i una excedència voluntària per tenir cura del 
fill/a. 217/2017 aprovant la Fitxa 1. Servei d’informació i Atenció a les 
Dones i la Fitxa 2. Polítiques d’igualtat de gènere i sol·licitud de subvenció a 
l’ICD. 218/2017 aprovant el conveni entre FGC i el Consell Comarcal per la 
temporada d’esquí 2017-2018. 219/2017 aprovant el COSE dels menors 
HFL i IFL. 220/2017 aprovant el contracte de manteniment dels ascensors 
de l’edifici Seu del Consell Comarcal i Arxiu Comarcal. 221/2017 aprovant 
el contracte de manteniment de l’ascensor de l’edifici Epicentre. 222/2017 
aprovant la renovació del COSE dels menors J,I,AJ i JJSA. 223/2017 
aprovant la certificació de l’obra PG-2012/745 i el pagament de la subvenció 
de la Generalitat. 224/2017 aprovant el text de l’acord de col·laboració 
entre l’Agència Catalana de la Joventut i el Consell Comarcal per al 
programa “Avantatges amb el Carnet d’Alberguista”. 225/2017 aprovant la 
fra. Núm. 2017054 de l’empresa Enric Mitjana Dalmau i sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida. 226/2017 aprovant les bases 
reguladores del concurs de mèrits per una plaça de peó-conductor en règim 
de personal laboral temporal i convocatòria. 227/2017 adoptant el 
compromís d’executar les actuacions descrites a la memòria “Projecte 
Pallars Cultural 2017” i sol·licitud de subvenció a l’IDAPA. el permís per 
compactar les hores de lactància en jornades senceres de treball i una 
excedència voluntària. 229/2017 aprovant el servei de teleassistència als 
Srs./es. NGS i AAD. 231/2017 aprovant la memòria de l’actuació “Millora 
de l’eficiència de la instal·lació tèrmica de l’Epicentre, centre de visitants 
comarcal de turisme, situat a la localitat de Tremp” i sol·licitud de subvenció 
al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 232/2017 aprovant els 
convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de 
Tremp, Talarn, La Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà, en matèria de 
polítiques de joventut. 233/2017 aprovant el text del conveni de 
col·laboració entre els Consells Comarcals del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
La Cerdanya, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i el Conselh Generau d’Aran per al 
projecte Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu. 234/2017 aprovant les bases 
reguladores del procés de selecció d’una plaça d’interventor/a i la 
convocatòria del concurs de mèrits. 235/2017 sol·licitant al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies una subvenció per al projecte “Ateneu 
Cooperatiu a l’Alt Pirineu i Aran”. 236/2017 sol·licitant al Consorci AOC 
una subvenció. 237/2017 aprovant l’expedient de contractació i 
adjudicació de l’acció “Seminaris i acompanyament a les empreses del 
sector turístic per a la millora de la competitivitat en l’àmbit comercial i del 
màrqueting”. 238/2017 aprovant la convocatòria del concurs “Premi Jove 
Emprenedor/a 2017”. 240/2017 aprovant la renúncia expressa del dret 



preferent de l’adquisició de noves accions de Pallarsactiu, SA. 241/2017 
aprovant la memòria descriptiva i valorada de l’actuació “Adequació d’espais 
de formació del centre per l’autonomia personal” i sol·licitud de subvenció a 
la Diputació de Lleida. 242/2017 aprovant la memòria descriptiva i 
valorada de l’actuació “Adquisició de vehicle adaptat per recollir i atendre 
discapacitats intel·lectuals i persones amb malaltia mental al Pallars Jussà” i 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 243/2017 aprovant el 
PCAP i el Plec de prescripcions tècniques de l’actuació “Adquisició de vehicle 
adaptat per recollir i atendre discapacitats intel·lectuals i persones amb 
malaltia mental al Pallars Jussà” i convocatòria del procediment obert. 
245/2017 aprovant l’adjudicació de l’obra “Reforma de distribució interior 
en l’edifici del Consell Comarcal, zona 3 de la 2a planta”. 246/2017 
aprovant la baixa del contracte de treball de la Sra. MRA. 248/2017 
sol·licitant a la Diputació de Lleida un ajut per al finançament del servei de 
transport escolar no obligatori i per al servei de menjador escolar no 
obligatori per al curs 2016-2017. 249/2017 aprovant el COSE dels menors 
G i OVB. 250/2017 aprovant l’atorgament del Premi de la 7a Beca de 
recerca del Pallars Jussà i el primer pagament. 251/2017 aprovant 
l’expedient de contractació i adjudicació del servei “Assistència tècnica per a 
la revisió i actualització del nou Pla Especial urbanístic de l’entorn de 
l’embassament de Sant Antoni”. 253/2017 nomenant la Mesa de 
contractació del procediment obert del subministrament d’un equipament 
(camió per a la recollida i gestió de residus) mitjançant un contracte en 
règim d‘arrendament financer (rènting). 255/2017 aprovant el servei de 
teleassistència als Srs. JFM i RLR. 256/2017 aprovant la pròrroga del 
contracte de treball del Sr. RIP. 259/2017 sol·licitant a la Diputació de 
Lleida una subvenció per al manteniment de l’aplicatiu “Hèstia”. 260/2017 
aprovant el conveni entre el Consell Comarcal i l’Associació ALBA JUSSÂ. 
261/2017 atorgant els ajuts per a programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc del 1r semestre de l’anualitat 2017. 262/2017 
aprovant la pròrroga del conveni entre el DTASF i el Consell Comarcal per la 
prestació del servei del CDIAP durant l’anualitat 2018. 263/2017  aprovant 
la renovació del COSE de la menor MFM. 264/2017 aprovant la renovació 
del COSE dels menors N i GAD. 265/2017 aprovant les memòries de 
previsió de costos dels serveis d’urgència social i teleassistència per 
l’anualitat 2017 i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida.  
 
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 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 



ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, que es descriuen a la part expositiva 
d’aquest acord i que consten a l’expedient 26/2018 i es donen íntegrament 
per reproduïts. 
 
Tercer.- Decrets de gerència. Exp. 25/2018 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consta a 
l’expedient núm. 25/2018 que es donen íntegrament per reproduïts i que es 
descriu a continuació: Número 70/2017 aprovant el pagament de dietes i 
quilometratge a la nòmina del mes de setembre de 2017. 71/2017 
aprovant el pagament de la inscripció a les Jornades per a l’excel·lència. 
72/2017 aprovant el pagament de la taxa pel servei d’inspecció ambiental 
dels establiments inclosos en el Pla d’inspecció ambiental de Catalunya i la 
fra. Núm. YHW0526 de Corporación Alimentaria Guissona, SA i el 
pagament. 73/2017 aprovant el pagament de la subvenció projecte 
Integrals 2017 a l’Associació Reintegra. 74/2017 aprovant el pagament de 
part de la subvenció del programa ARACOOP als consells comarcals de l’Alta 
Ribagorça, La Cerdanya i Conselh Generau d’Aran. 75/2017 aprovant el 
pagament al Consell Esportiu del Pallars Jussà, en compliment del conveni 
de col·laboració. 76/2017 aprovant el pagament del vàries subvencions 
atorgades. 78/2017 aprovant vàries factures i el seu pagament. 79/2017 
atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la Sra. GPF. 
80/2017 aprovant el pagament a l’Agència Catalana de Turisme per la 
inscripció al FITCAT’17 i aprovant vàries factures i el seu pagament. 
81/2017 aprovant la compensació de deute entre l’ajuntament de la Pobla 
de Segur i el Consell Comarcal. 82/2017 atorgant una bestreta de caixa 
per ajuts d’urgència social a la Sra. GPF. 83/2017 aprovant el pagament 
de dietes i quilometratge a la nòmina del mes d’octubre de 2017. 84/2017 
aprovant vàries factures i el seu pagament. 85/2017 aprovant el 
pagament a l’ajuntament de Tremp per la compensació d’entrada de residus 
a l’abocador comarcal. 87/2017 aprovant la compra i el pagament de 
bitllets a RENFE. 88/2017 aprovant el pagament de la taxa per la inserció 
d’un anunci al BOPL i aprovant vàries factures i el seu pagament. 89/2017 
aprovant el pagament de la subvenció de projectes integrals 2017 a 
l’Associació Reintegra. 90/2017 aprovant el pagament a PallarsActiu. 
91/2017 aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la nòmina del 
mes de novembre de 2017. 92/2017 aprovant vàries factures si el seu 
pagament. 93/2017 atorgant ajuts d’urgència social de pobresa energètica 
i el pagament a la empresa subministradora. 95/2017 atorgant una 
bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la Sra. GPF. 96/2017 
aprovant el pagament de l’incentiu a la participació als alumnes del curs de 
construcció de projectes integrals del mes d’octubre de 2017. 97/2017 
aprovant el pagament de subvencions atorgades. 98/2017 atorgant varis 
ajuts d’urgència social i el seu pagament. 99/2017 atorgant una bestreta 
de caixa per ajuts d’urgència social a la Sra. GPF. 100/2017 aprovant la 



factura núm. 250320000110870 d’Applus Iteuve Technology, SL i el seu 
pagament. 101/2017 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
102/2017 aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la nòmina del 
mes de desembre de 2017. 103/2017 atorgant varis ajuts d’urgència 
social i el seu pagament. 
 
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 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple, mitjançant 
aquesta acta dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que es descriu a la part expositiva d’aquest 
acord i que consta a l’expedient 25/2018 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Quart.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2017-2018. 
Exp. 424/2017 
 
La Junta de Govern reunida el dia 2 de maig de 2017 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 2017-2018 i següents i la 
convocatòria per al curs escolar 2017-2018. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 86 de 5 de maig de 2017 i en 
el DOGC núm. 7368 de 12 de maig de 2017 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL 
núm. 114 de 14 de juny de 2017.  
 
Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018, 
que consten a l’expedient, amb la proposta d’ajuts de menjador escolar per 
al curs 2017-2018, segons es descriu a continuació: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

046/17-18 Raiers 2 100% 

047/17-18 Raiers 1 100% 



048/17-18 Raiers P4 100% 

112/17-18 Raiers 1 100% 

207/17-18 Valldeflors P3 100% 

230/17-18 Valldeflors P5 100% 

233/17-18 Raiers 5 100% 

234/17-18 Raiers 6 100% 

235/17-18 Raiers 1 100% 

030/17-18 Valldeflors 5 50% 

031/17-18 Valldeflors 2 50% 

191/17-18 INS Pobla 4 ESO 50% 

192/17-18 INS Pobla 2 ESO 50% 

196/17-18 Raiers 4 50% 

208/17-18 Raiers 4 50% 

209/17-18 Raiers 3 50% 

210/17-18 M. Immaculada P5 50% 

211/17-18 Vall Fosca 5 50% 

212/17-18 INS Tremp 3 ESO  50% 

213/17-18 INS Tremp 1 ESO 50% 

214/17-18 Valldeflors 2 50% 

215/17-18 Valldeflors P3 50% 

216/17-18 M. Immaculada P4 50% 

217/17-18 M. Immaculada 1 50% 

218/17-18 Valldeflors P4 50% 

219/17-18 Raiers P5 50% 

220/17-18 INS Pobla 4 ESO 50% 

221/17-18 INS Pobla 1 ESO 50% 

222/17-18 AESO 5 50% 

224/17-18 Valldeflors 4 50% 

225/17-18 M. Immaculada P5 50% 

231/17-18 INS Pobla 2 ESO 50% 

232/17-18 Raiers 4 50% 

241/17-18 Raiers 5 50% 

242/17-18 Raiers P5 50% 



248/17-18 M. Immaculada 1 ESO 50% 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

Motiu i/o Estat documentació  

206/17-18 Valldeflors  P3 Denegar Per superar el llidar de renda  

223/17/18 M. Immaculada  2 Denegar  Per superar el llidar de renda  

229/17-18 Raiers  P5 Denegar  Per superar el llidar de renda  

 
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 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 12 de setembre de 2016: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

046/17-18 Raiers 2 100% 

047/17-18 Raiers 1 100% 

048/17-18 Raiers P4 100% 

112/17-18 Raiers 1 100% 

207/17-18 Valldeflors P3 100% 

030/17-18 Valldeflors 5 50% 

031/17-18 Valldeflors 2 50% 

191/17-18 INS Pobla 4 ESO 50% 

192/17-18 INS Pobla 2 ESO 50% 

196/17-18 Raiers 4 50% 

208/17-18 Raiers 4 50% 

209/17-18 Raiers 3 50% 

210/17-18 M. Immaculada P5 50% 

211/17-18 Vall Fosca 5 50% 

212/17-18 INS Tremp 3 ESO  50% 

213/17-18 INS Tremp 1 ESO 50% 



214/17-18 Valldeflors 2 50% 

215/17-18 Valldeflors P3 50% 

216/17-18 M. Immaculada P4 50% 

217/17-18 M. Immaculada 1 50% 

218/17-18 Valldeflors P4 50% 

220/17-18 INS Pobla 4 ESO 50% 

221/17-18 INS Pobla 1 ESO 50% 

222/17-18 AESO 5 50% 
 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 d’octubre de 2017: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

230/17-18 Valldeflors P5 100% 

233/17-18 Raiers 5 100% 

234/17-18 Raiers 6 100% 

235/17-18 Raiers 1 100% 
 
TERCER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 16 d’octubre de 2017: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

231/17-18 INS Pobla 2 ESO 50% 

232/17-18 Raiers 4 50% 
 
QUART.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 19 d’octubre de 2017: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

219/17-18 Raiers P5 50% 
 
CINQUÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 2 de novembre de 2017: 
 



Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

224/17-18 Valldeflors 4 50% 

225/17-18 M. Immaculada P5 50% 
 
SISÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 15 de novembre de 2017: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

241/17-18 Raiers 5 50% 

242/17-18 Raiers P5 50% 
 
SETÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 8 de gener de 2018: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

248/17-18 M. Immaculada 1 ESO 50% 
 
VUITÈ.- Denegar els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018, pels 
motius que consta a l’expedient, següents: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

Motiu i/o Estat documentació  

206/17-18 Valldeflors  P3 Denegada Per superar el llidar de renda  

223/17/18 M. Immaculada  2 Denegada  Per superar el llidar de renda  

229/17-18 Raiers  P5 Denegada  Per superar el llidar de renda  

 
NOVÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
DESÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Cinquè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb 
modalitat de xecs-servei. 4t trimestre de 2017. 
 
Vist el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials, 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 4t trimestre de 2017, que consten a 
l’expedient, presentades pels usuaris següents:  
 

Inicials 
Nom i cognoms DNI 

Data inici/Alta 
servei Tipologia Servei 

CCM 4077920-- 01/12/2017 Assistència a la persona  
ESC 4077793-- 02/11/2017 Assistència a la persona  
MJP 4106799-- 23/10/2017 Assistència a la persona  
MJP 4106799-- 23/10/2017 Neteja  

MPCB 4080330-- 02/10/2017 Neteja  
 
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 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
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 

CCM 4077920-- 01/12/2017 Assistència a la persona  
ESC 4077793-- 02/11/2017 Assistència a la persona  
MJP 4106799-- 23/10/2017 Assistència a la persona  
MJP 4106799-- 23/10/2017 Neteja  

MPCB 4080330-- 02/10/2017 Neteja  
 
 
Sisè.- 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 € 

2137 09-10-2017 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  11.217,01 
2138 09-10-2017 Servei eliminació residus  Conselh Generau d’Aran  27.086,25 
2139 09-10-2017 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  6.885,49 
2140 16-10-2017 Taxa escombraries 2017  C. Guardia Civil de Lleida  78,92 
2141 25-10-2017 Gestió RAEE PRM  Ecosimelec  101,43 
2142 25-10-2017 Gestió RAEE PRM  Ecotic  714,82 
2143 25-10-2017 Gestió RAEE PRM  Ecolec  259,25 
2144 25-10-2017 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  4.441,90 
2145 25-10-2017 Recollida monomaterial Iglú Ecoembalajes España, SA 1.461,16 
2146 25-10-2017 Recollida addicional transport Ecoembalajes España, SA  762,21 
2147 25-10-2017 Gestió a través pl. Transfer Ecoembalajes España, SA  498,32 
2148 30-10-2017 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL 2.853,11 
2149 09-11-2017 Vidre  Ecovidrio 2.936,60 
2150 20-11-2017 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  7.247,45 
2151 20-11-2017 Servei eliminació residus  Conselh Generau d’Aran  23.601,33 
2152 20-11-2017 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà 10.658,67 
2153 20-11-2017 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  5.735,65 
2154 20-11-2017 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  1.069,59 
2155 20-11-2017 Gestió a través pl. Transfer  Ecoembalajes España, SA 699,28 
2156 28-12-2017 Recollida monomaterial iglú Ecoembalajes España, SA  1.682,59 
2157 20-11-2017 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  3.595,81 
2158 04-12-2017 Vidre  Ecovidrio  1.777,90 
2159 14-12-2017 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  9.776,57 
2160 14-12-2017 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  4.428,72 
2161 14-12-2017 Servei eliminació residus  Conselh Generau d’Aran  25.966,06 
2162 28-12-2017 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  4.393,30 
2163 28-12-2017 Recollida monomaterial  Ecoembalajes España, SA  1.519,80 
2164 28-12-2017 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  750,66 
2165 28-12-2017 Gestió a través pl. Transfer  Ecoembalajes España, SA  490,78 
2166 28-12-2017 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  3.163,29 

 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal, descrites a continuació, 
corresponents al servei de manteniment dels dipòsits d’aigua i l’aportació de 
clor als municipis de la comarca: 
 

Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

127 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Abella de 
la Conca  

1.576,86 

128 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Castell de 
Mur  

1.527,25 

129 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Gavet de 
la Conca  

4.741,35 

130 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà  

4.864,62 

131 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament Llimiana  879,26 

132 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Conca de 
Dalt  

5.201,81 

133 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Sarroca 
de Bellera   

4.459,83 



134 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de S. Esteve 
de la Sarga  

2.957,64 

135 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Senterada  2.549,53 

136 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Talarn  1.158,95 

137 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de la Torre 
de Capdella  

8.167,60 

 
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 29 de 
desembre de 2015 i resta de legislació de règim local concordant. 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 

Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

2137 09-10-2017 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  11.217,01 
2138 09-10-2017 Servei eliminació residus  Conselh Generau d’Aran  27.086,25 
2139 09-10-2017 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  6.885,49 
2140 16-10-2017 Taxa escombraries 2017  C. Guardia Civil de Lleida  78,92 
2141 25-10-2017 Gestió RAEE PRM  Ecosimelec  101,43 
2142 25-10-2017 Gestió RAEE PRM  Ecotic  714,82 
2143 25-10-2017 Gestió RAEE PRM  Ecolec  259,25 
2144 25-10-2017 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  4.441,90 
2145 25-10-2017 Recollida monomaterial Iglú Ecoembalajes España, SA 1.461,16 
2146 25-10-2017 Recollida addicional transport Ecoembalajes España, SA  762,21 
2147 25-10-2017 Gestió a través pl. Transfer Ecoembalajes España, SA  498,32 
2148 30-10-2017 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL 2.853,11 
2149 09-11-2017 Vidre  Ecovidrio 2.936,60 
2150 20-11-2017 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  7.247,45 
2151 20-11-2017 Servei eliminació residus  Conselh Generau d’Aran  23.601,33 
2152 20-11-2017 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà 10.658,67 
2153 20-11-2017 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  5.735,65 
2154 20-11-2017 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  1.069,59 
2155 20-11-2017 Gestió a través pl. Transfer  Ecoembalajes España, SA 699,28 
2156 28-12-2017 Recollida monomaterial iglú Ecoembalajes España, SA  1.682,59 
2157 20-11-2017 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  3.595,81 
2158 04-12-2017 Vidre  Ecovidrio  1.777,90 
2159 14-12-2017 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  9.776,57 
2160 14-12-2017 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  4.428,72 
2161 14-12-2017 Servei eliminació residus  Conselh Generau d’Aran  25.966,06 
2162 28-12-2017 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  4.393,30 
2163 28-12-2017 Recollida monomaterial  Ecoembalajes España, SA  1.519,80 
2164 28-12-2017 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  750,66 
2165 28-12-2017 Gestió a través pl. Transfer  Ecoembalajes España, SA  490,78 
2166 28-12-2017 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  3.163,29 



 
úm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

127 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Abella de 
la Conca  

1.576,86 

128 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Castell de 
Mur  

1.527,25 

129 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Gavet de 
la Conca  

4.741,35 

130 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà  

4.864,62 

131 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament Llimiana  879,26 

132 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Conca de 
Dalt  

5.201,81 

133 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Sarroca 
de Bellera   

4.459,83 

134 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de S. Esteve 
de la Sarga  

2.957,64 

135 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Senterada  2.549,53 

136 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Talarn  1.158,95 

137 27-12-2017 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de la Torre 
de Capdella  

8.167,60 

 
Setè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa Enric Mitjana Dalmau 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: Itinerari pel marge dret del camí de l’embassament de Sant 
Antoni.  
Import: 10.339,17 € 
 
Atès que l’empresa Miquel Rius, SA 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: Pla d’actuacions de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i 
rural de camins del Pallars Jussà 2014.  
Import: 5.371,90 € 
 
Atès que la Sra. Anna Orellana Tamurejo ha sol·licitat al Consell Comarcal 
del Pallars Jussà la devolució de la fiança que va dipositar per respondre de 
la devolució en bon estat del material del Banc de productes de suport del 
Pallars Jussà, per l’import  de 16,00 €. 
 
Vistos els informes tècnics, que consten a cadascun dels expedients, on es 
fa constar que es poden retornar les fiances. 



 
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 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Enric 
Mitjana Dalmau per respondre del compliment de l’actuació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Itinerari pel marge dret del camí de l’embassament de Sant 
Antoni.  
Import: 10.339,17 € 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Miquel 
Rius, SA per respondre del compliment de l’actuació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Pla d’actuacions de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i 
rural de camins del Pallars Jussà. 2014.  
Import: 5.371,90 € 
TERCER.- Retornar a la Sra. Anna Orellana Tamurejo la fiança dipositada 
per la devolució en bon estat del material del Banc de productes de suport 
del Pallars Jussà, per l’import  de 16,00 €. 
QUART.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Vuitè.- Informes. Exp. 28/2018 
 
El Sr. Ardanuy informa: 
 

1. El Consell Comarcal ha actualitzat un document resum dels nous 
horaris del tren Lleida-La Pobla de Segur. Document que s’ha enviat a 
tots els ajuntaments. En funció de la demanda també s’enviarà a 
aquestes administracions el panell informatiu d’aquests horaris 
elaborat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

2. El dia 29 de gener de 2018 a les 20.00 hores es convocarà reunió de 
les Àrees generals informatives, prèvia al Ple ordinari del dia 6 de 
febrer de 2018. 

 
Novè.- Precs i preguntes. Exp. 27/2018 
 
El Sr. Bellera pregunta si l’empresa Pirineus TV ha demanat col·laboració 
econòmica al Consell Comarcal. 
El Sr. Aranda li respon concretant que el Consell col·laborarà anualment en 
els projecte d’aquesta empresa. 



 
 
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, 
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