ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 22 D’AGOST DE 2016
NÚM.: 4/2016
DATA: 22 d’agost de 2016
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.40 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
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA, delegada per decret de presidència de 19 d’agost de
2016
SRA. NURIA VIU FELIU
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
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
extraordinària de 8 de juny de 2016. Exp. 192/2016.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió extraordinària del dia 8 de juny 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 29 de desembre de 2015 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 extraordinària del dia 8 de juny 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. 483/2016.
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
68/2016 i del 74/2016 al 127/2016 que consten a l’expedient
483/2016 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 29 de desembre de 2015 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: 76/2016 autoritzant
al sr. Font organitzador de l’event TYRIP&TRAP per realitzar l’excursió moto
turística els dies 20 i 21 de maig de 2016. 77/2016 aprovant el preu públic
del curs de Monitors/es de lleure 2016. 79/2016 aprovant les memòries
dels projectes d’interès a desenvolupar durant l’anualitat 2016 i sollicitant
al Departament de Treball, afers socials i famílies el finançament per
l’execució dels programes del Contracte Programa, anualitat 2016.
89/2016 aprovant el preu públic del servei “Bus de la festa” per l’exercici
2016 i següents. 106/2016 concertant una operació de crèdit, en la
modalitat de pòlissa de crèdit a curt termini, amb l’entitat Catalunya Banc,
SA. 108/2016 aprovant el preu públic de les entrades als concerts del XII
Festival del Romànic i dels Castells de Frontera. 114/2016 aprovant la 2a
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la taxa per
l’atorgament de llicència d’ús privatiu dels despatxos del CEI Pallars Jussà i
altres espais de domini públic. 117/2016 Aprovant la memòria del projecte
d’inversió “Dinamització turística de l’entorn del riu Noguera Pallaresa a la
Comarca del Pallars Jussà” i sollicitud de subvenció al Departament
d’Empresa i Coneixement.
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: 68/2016 aprovant el marc pressupostari a mig
termini pel període 2017-2019. 74/2016 aprovant l’acumulació de tasques
de psicòleg del CDIAP a la Sra. Olivet. 75/2016 nomenant el Sr. Cardona
representant del Consell Comarcal a la reunió de la Junta de Govern i del
Ple del Consorci Leader Pirineu Occidental del dia 5 de maig de 2016.
78/2016 aprovant la contractació del servei de logopèdia i de fisioteràpia a
l’empresa Núria Boneta Lloret. 80/2016 aprovant el projecte executiu de
l’obra “Creació d’un vial de circumvallació per la zona sud de Fígols.
Urbanització i Fase 2 de murs” i el procés de contractació. 81/2016
aprovant la certificació 1a i última de l’obra PG-2012/734 i el pagament de
la subvenció de la Generalitat. 82/2016 aprovant la certificació 1a i única
de l’obra MN-PE-2008/543 i el pagament de la subvenció de la Generalitat.
83/2016 aprovant el text del conveni de collaboració entre CAIXABANK,
SA i el Consell Comarcal per la prestació de serveis de cobrament de tributs
i preus públics. 84/2016 aprovant la contractació del sr. Aubarell com a
psicòleg de l’EAIA. 85/2016 autoritzant al Club 4x4 Terres de Lleida per
realitzar l’excursió en vehicles 4x4 el dia 21 de maig de 2016. 86/2016
aprovant el complement de millora del sou al sr. Socoró. 87/2016
aprovant la devolució de la fiança del servei “Suport a les famílies i/o
persones (xecs-servei)” a l’empresa Servillar Gent Gran SCP. 88/2016
aprovant la pròrroga del contracte de treball de la Sra. Segú com a tècnic
de la xarxa d’impulsors de la garantia juvenil. 90/2016 desestimant la
reclamació prèvia a la via jurisdiccional social formulada pel Sr. JMTT.
91/2016 aprovant la contractació urgent de la Sra. Grasa com a
treballadora social. 92/2016 aprovant el conveni de collaboració entre el

Consell Comarcal i l’ajuntament de Castell de Mur per l’organització
d’activitats culturals al complex del Castell de Mur. 93/2016 aprovant el
llistat provisional d’admesos i exclosos al concurs de mèrits per la selecció
d’un xofer. 94/2016 aprovant la contractació urgent de la Sr. Engo con a
titulat superior. 95/2016 autoritzant a l’entitat Tuareg 4x4 Club Esportiu la
realització de l’excursió en vehicles 4x4 els dies 28 i 29 de maig de 2016.
96/2016 delegant la presidència de la Comissió Especial de Comptes del
dia 30 de maig de 2016 al sr. Cardona. 97/2016 aprovant el conveni de
collaboració entre l’Escola Superior de Relacions Públiques i el Consell
Comarcal per la realització de pràctiques externes d’estudiants. 98/2016
aprovant el conveni de collaboració entre la Fundació Universitat Pompeu
Fabra i el Consell Comarcal per la realització de pràctiques acadèmiques
externes. 99/2016 sollicitant a l’IEI de la Diputació de Lleida una
subvenció per l’obra “Adequació planta sotarrassant (-1) i museïtzació de la
planta baixa del Centre de visitants del Pallars Jussà”. 100/2016 aprovant
la memòria de l’actuació “Pallars Cultural 2016” i sollicitud de subvenció a
l’IEI de la Diputació de Lleida. 101/2016 sollicitant a l’ICD una subvenció
pel disseny i elaboració del IV Pla de Polítiques de dones del Pallars Jussà
pel període 2016-2020. 102/2016 sollicitant a la direcció general de
protecció social la pròrroga del conveni per la prestació del servei del
CDIAP, per l’anualitat 2017. 103/2016 aprovant la memòria de l’actuació
“Adaptació de l’Epicentre com a centre d’acollida del Geoparc Conca de
Tremp – Montsec. 2016” i sollicitud de subvenció a l’IEI de la Diputació de
Lleida. 104/2016 aprovant la modificació de les memòries de les fitxes 31 i
32 dels projectes d’interès a desenvolupar durant l’exercici 2016 i sollicitud
de finançament al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
105/2016 atorgant una subvenció a l’ajuntament de Talarn per les
despeses de la planta de desinfecció d’embarcacions. 107/2016 aprovant
la memòria descriptiva “Actuacions urgents per al trctament de lixiviats del
dipòsit controlat de Tremp” i sollicitud de subvenció a l’Agència de Residus
de Catalunya. 109/2016 aprovant la certificació 5a de l’obra PG-ET2012/751 i el pagament de la subvenció de la Generalitat. 110/2016
aprovant les certificacions de l’obra MN-2012/752 i el pagament de la
subvenció de la Generalitat. 111/2016 aprovant els Plecs de clàusules per
la contractació del Servei públic de menjador escolar, pels alumnes de
l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur, curs escolar 2016-2017.
112/2016 aprovant els Plecs de clàusules per la contractació del Servei
públic de menjador escolar, pels alumnes de l’Institut de la Pobla de Segur,
curs escolar 2016-2017. 113/2016 aprovant els Plecs de clàusules per la
contractació del Servei públic de menjador escolar, pels alumnes de l’IES de
Tremp i Escola AESO d’Isona, curs escolar 2016-2017. 115/2016
concedint llicència d’ús privatiu dels despatxos D1, D4 i D5 del CEI Pallars
Jussà. 116/2016 aprovant la memòria tècnica de l’actuació “Accions
complementaries per la connectivitat fluvial en el salt de Sossis” i la
memòria de l’actuació “Adaptació de l’Epicentre com a centre d’acollida del
Geoparc Conca de Tremp- Montsec”. 118/2016 aprovant el conveni entre
l’Institut de Tremp i el Consell Comarcal per la formació pràctica en centres

de treball de l’alumma G. Alegret. 119/2016 aprovant la contractació
urgent de la Sra. Admetlla. 120/2016 aprovant les bases reguladors i la
convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció d’un tècnic en gestió de
projectes europeus i desenvolupament local. 121/2016 aprovant la
contractació urgent de les Sres. Pons i Fernández. 122/2016 aprovant la
certificació única de l’obra PG-DL-2012/760 i el pagament de la subvenció
de la Generalitat. 123/2016 concedint una excedència voluntària per cura
de fill/a a la sra. C. Vidal. 124/2016 aprovant el complement de millora
del sou al Sr. A. Boneta. 125/2016 aprovant el complement de millora del
sou a la Sra. R. Llovet. 126/2016 adjudicant la plaça de xofer del servei
de recollida i tractament de residus al sr. O. Boneta i aprovant la
contractació amb contracte de relleu. 127/2016 aprovant la contractació
del Sr. Ouzemmou com a peó.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
482/2016
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 del
28/2016 al 29/2016 i del 31/2016 al 38/2016 que consten a
l’expedient 482/2016 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 29 de desembre de 2015 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: 37/2016 aprovant les fres. núm. 311 i
313 de l’empresa Clara Farrero Solsona i la cessió de crèdit a favor de
Banco de Sabadell, SA.
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M.
Ardanuy Tarrat, número: 28/2016 aprovant el pagament al SOC en
concepte de la revocació parcial de la subvenció atorgada en el Projecte
Treball a les 7 comarques 2013. 29/2016 aprovant el pagament d’un ajut
a la família HG. 31/2016 aprovant el pagament del complement d’activitat
del mes de maig de 2016. 32/2016 aprovant la fra. núm.
250320000103657 d’Applus Iteuve Technology, SL. 33/2016 aprovant la
renovació del lloguer d’autorenting del vehicle SKODA FABIA. 34/2016

aprovant el pagament als usuaris dels xecs-servei del mes de gener de
2016. 35/2016 aprovant la fra. núm. 250320000103863 d’Applus Iteuve
Technology, SL. 36/2016 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra.
Dagne. 38/2016 aprovant l’avançament de la paga extraordinària del mes
de juny de 2016 al Sr. OBH.
Quart.- Aprovació de la carta de compromís entre la Diputació de
Lleida, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i la resta d’entitats
participants pel desenvolupament de l’operació del projecte
d’especialització i competitivitat territorial (PECT). Exp. 284/2016.
Vist el text, de la carta de compromís entre la Diputació de Lleida, el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i la resta d’entitats sòcies, beneficiàries i/o
participants de l’operació del projecte d’especialització i competitivitat
territorial (PECT), que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït, per desenvolupar de manera conjunta el projecte “Plataforma de
gestió d’innovació turística de les Terres de Lleida, Pirineus i Aran”.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen
encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 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 el text, de la carta de compromís entre la Diputació de
Lleida, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i la resta d’entitats sòcies,
beneficiàries i/o participants de l’operació del projecte d’especialització i
competitivitat territorial (PECT), que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït, per desenvolupar de manera conjunta el
projecte “Plataforma de gestió d’innovació turística de les Terres de Lleida,
Pirineus i Aran”.
SEGON.- Facultar el president per la signatura de la carta de compromís.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Cinquè.- Aprovació de la Memòria tècnica “Valorització dels camins
dels pirineus. Innovació de la gestió del territori i el turisme
sostenible. Actuacions al Pallars Jussà”. Exp. 533/2016.
Vista la memòria descriptiva de l’actuació “Valorització dels camins dels
Pirineus. Innovació de la gestió del Territori i el turisme sostenible.
Actuacions al Pallars Jussà”, redactada pel Sr. German Palacin Fornons,
enginyer industrial, amb una despesa elegible de 383.390,00 €, amb un IVA
del 21 % per import de 61.485,90 € i un pressupost total de 444.875,90 €.
Atès que aquesta actuació serà inclosa en el Projecte d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) titulat “Plataforma de gestió d’innovació
turística de les terres de Lleida, Pirineus i Aran”, que presentarà la Diputació
de Lleida a la convocatòria de subvencions (Ordre GAH/95/2016, de 26
d’abril) en el marc del RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020.
Vist l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3.h)
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel President 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 6
membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar la memòria descriptiva de l’actuació “Valorització dels
camins dels Pirineus. Innovació de la gestió del Territori i el turisme
sostenible. Actuacions al Pallars Jussà”, redactada pel Sr. German Palacin
Fornons, enginyer industrial, amb una despesa elegible de 383.390,00 €,
amb un IVA del 21 % per import de 61.485,90 € i un pressupost total de
444.875,90 €.
SEGON.- Trametre la memòria de referència i el certificat de l’acord a la
Diputació de Lleida per tal que aquesta actuació sigui inclosa en el Projecte
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) titulat “Plataforma de
gestió d’innovació turística de les Terres de Lleida, Pirineus i Aran”, que
presentarà la Diputació de Lleida a la convocatòria de subvenció (Ordre
GAH/95/2016, de 26 d’abril) en el marc del RIS3CAT i en el Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Aprovació del conveni transfronterer de partenariat del
projecte “GREEN PYRENEES SLOW TORISM-GPS Tourism”. Exp.
386/2015.
La Junta de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, reunida el dia 6
de novembre de 2015, va acordar sollicitar la subvenció al programa
INTERREG V-A, Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i
prèviament va aprovar el conveni transfronterer de partenariat, el Pla
financer i resta de documentació del projecte “GREEN PYRENEES SLOW
TOURISM – GPS Tourism”.
En data 1 de juny de 2016 es va rebre la notificació oficial, de 25 de maig
de 2016, de la resolució del Comitè de programació INTERREG V (POCTEFA)
2014-2020, reduint una part de la petició inicial i que es concreta en una
subvenció global d’ 1.300.595 € sobre un pressupost de 2.000.915,38 €, i
que en el cas del Consell Comarcal del Pallars Jussà suposa un pressupost
de 762.676,92 € i una subvenció de 495.740 €.
Vist el text del Conveni transfronterer de partenariat que s’ha adaptat a la
resolució, vista l’addenda núm. 1 al conveni, que el complementa, vist el Pla
financer adaptat també a les noves circumstàncies, així com la resta de
documentació del Projecte “GREEN PYRENEES SLOW TOURISM – GPS
Tourism” que consta a l’expedient administratiu.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1e) 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, i els articles 303 i següents del
Reglament de obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/95, de 13
de juny de la Generalitat de Catalunya i resta de legislació de règim local.

La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Conveni transfronterer de partenariat del Projecte
“GREEN PYRENEES SLOW TOURISM – GPS Tourism”, l’addenda núm. 1 al
conveni, el Pla financer i resta de documentació relacionada que consta a
l’expedient administratiu.
SEGON.- Iniciar en els terminis previstos les accions del Consell Comarcal
del Pallars Jussà per import de 762.676,92 €, amb una subvenció FEDER del
65% i un autofinançament del 35% d’acord amb la documentació que
consta a l’expedient.
TERCER.- Facultar al president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per
la signatura del conveni i documents annexos.
QUART.- Trametre a l’autoritat de gestió les resolucions de cofinançament
sollicitades i encara no resoltes, tant aviat com siguin comunicades i que
permetran reduir el % d’autofinançament.
CINQUÈ.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- Publicar aquest acord al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya
tal com preveu l’article 185.3 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la
web del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Setè.- Aprovació de l’acord per al Contracte programa 2016-2019.
Servei d’informació i atenció a les dones del Consell Comarcal del
Pallars Jussà. Exp. 300/2016.
Vist el text, de l’acord per al Contracte programa 2016-2019. Servei
d’informació i atenció a les dones, entre l’Institut Català de les Dones i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït, per treballar conjuntament a fer un front comú
per prestar els serveis d’informació i atenció a les dones amb eficàcia,
equitat i justícia social.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen
encomanats.

De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 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 el text, de l’acord per al Contracte programa 20162019. Servei d’informació i atenció a les dones, entre l’Institut Català de les
Dones i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es
dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del Contracte Programa
2016-2019.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Institut Català de les Dones.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Vuitè.- Aprovació del conveni (acord) de collaboració entre el
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Alba per l’atenció
de persones amb discapacitat. Exp. 484/2016.
Vist el text, del conveni (acord) de collaboració entre el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i l’Associació ALBA per l’atenció de persones amb
discapacitat, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració.

Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen
encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 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 el text, del conveni (acord) de collaboració entre el
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació ALBA per l’atenció de
persones amb discapacitat, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament
per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Associació ALBA.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Novè.- Aprovació del conveni entre l’empresa pública Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Exp. 485/2016.
Vist el text, de l’acord de collaboració entre l’empresa pública Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà,
per la promoció de les activitats, espais i altres productes que siguin
susceptibles de promoció social dins l’àmbit d’influència del transport públic
encomanat a FGC en l’àmbit de la línia Lleida-La Pobla de Segur, que consta
a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.

Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració.
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen
encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 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 el text, de l’acord de collaboració entre l’empresa
pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament
per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a FGC.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Desè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Exp.71/2015
1) Vista la documentació presentada per l’OAGRTL, sollicitant la devolució
de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la recollida i tractament de

residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2014 de l’immoble situat al C. Mestre
Forga, 2 1r 2a de La Pobla de Segur a nom d’Albert Alguero Vives.
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’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2014 per
import de 99,95 €, atenent que el Consell Comarcal en data 23 de
novembre de 2015 va tramitar la baixa executiva d’aquest rebut, però en
data 21 de desembre de 2015 va ser cobrat per l’OAGRTL de la Diputació de
Lleida.
2) Vista la documentació presentada pel Sr. Fernando Carrió Perucho,
sollicitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2015 de
l’immoble situat al C. Sant Cebrià Baix, 19 i 21 de Salàs de Pallars
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’ingrés indegut dels rebuts de l’anualitat 2015
per import de 232,11 €, atès que s’han cobrat 3 rebuts de l’habitatge del
núm. 19 quan nomes en corresponia un i s’ha duplicat el rebut de
l’habitatge del núm. 21.
3) Vista la documentació presentada per la Sra. Teterina Velentina,
sollicitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), dels anys 2014 i 2015
de l’immoble situat al C. Pare Manyanet, 37 de Tremp on es realitza
l’activitat de (bar-cafeteria).
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’ingrés indegut d’una part dels rebuts de
l’anualitat 2014 i 2015 per import total de 245,72 €, atès que s’ha cobrat la
taxa 6a (bar-restaurant) quan corresponia cobrar la taxa 3a (bar-cafeteria).
4) Vista la documentació presentada per la Sra. Carmen Francesc Gomà,
presidenta del Casal Cultural de Tremp sollicitant un canvi de taxa (de la 9a
a la 9c) i la devolució de la part proporcional de l’ingrés indegut del rebut de
la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), dels
anys 2014 i 2015 de l’immoble situat a la Plaça Catalunya, 6 de Tremp.
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 el canvi de la taxa 9a a la 9c i per tant la devolució de la part
proporcional de l’ingrés indegut dels rebuts de les anualitats 2014 i 2015
per import total de 181,26 €.

5) Vista la documentació presentada per la Sra. Consuelo Bonilla Serrano,
sollicitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2015 de
l’immoble situat al C. del Forn, 14 (Casa Consol) de Sant Serni.
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’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2015 per
import de 77,37 €, atès que hi ha hagut duplicitat de rebuts, un al C. del
Forn, 14 i l’altre a Casa Consol, essent un únic habitatge.
6) Vista la documentació presentada pel Sr. Estanislao Creus Gaset,
sollicitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2015 dels
immobles situats al C. Peresall, 9 i al C. Colomines, 12 de Tremp.
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’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2015 per
import total de 190,10 €, atès que l’immoble del C. Peresall, 9 no és
habitable i al del C. Colomines, 12 no hi ha activitat.
7) Vista la documentació presentada per la Sra. Josefa Sardañes Albert,
sollicitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2015 de
l’immoble situat a Cal Jepo, C. del mig, 8 d’Abella de la Conca.
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’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2015 per
import de 77,37 €, atès que hi ha hagut duplicitat del rebut.
8) Vista la documentació presentada per l’OAGRTL, sollicitant la devolució
de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la recollida i tractament de
residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2014 de l’immoble situat al C. Nou, 3
2n de Senterada a nom de Manuel Antonio Aguilera Vallejos.
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’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2014 per
import de 99,95 €, atès que hi va haver una errada en el núm. de DNI i se li
va cobrar un rebut que no li corresponia.
9) Vista la documentació presentada pel Sr. Jaume Sentis Loran, sollicitant
la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la recollida i
tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2015 de l’immoble
situat al Camí de Senterada, 31 del municipi de La Pobla de Segur.

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’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2015 per
import de 77,37 €, atès que hi hagut duplicitat del rebut, un al Camí de
Senterada, 31 i l’altre al C. Santa Magdalena de La Pobla de Segur, essent
un únic habitatge.
10) Vista la documentació presentada per la Sra. Mireia Fiter Cirera,
sollicitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2014 i 2015
de l’immoble situat al C. Sant Jaume, 6 3r de Tremp.
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’ingrés indegut dels rebuts de les anualitats 2014
i 2015 per import total de 154,74 €, atès que l’immoble no és habitable.
11) Vista la documentació presentada per la Sra. Josefina Estrada Bullich,
sollicitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2014 de
l’immoble situat al C. Sant Vicenç, 73. Casa Serafí d’Isona.
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’ingrés indegut del rebut de les anualitats 2014
per import de 77,37 €, atès que s’ha duplicat el rebut, un a nom de Miquel
Clotet Boixados i l’altre a nom de Josefina Estrada Bullich.
12) Atès que durant l’anualitat 2015 es van donar d’alta els rebuts de la
taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU) al nucli
de Sas amb la taxa reduïda per import de 38,68 €. Atès que després de
vàries allegacions presentades per l’ajuntament de Sarroca de Bellera,
s’acorda que no es cobrarà el rebut als veïns de Sas.
Atès que la Sra. Immaculada Rius Saez va pagar el rebut de l’anualitat 2015
per import de 38,68 € corresponent a l’immoble situat al Portal, 3 de Sas.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que es considera procedent actuar d’ofici i aprovar la
devolució de l’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2015 a la Sra. Rius.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
regula el cobrament de la taxa de referència.
Vistos els informes tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
consta a l’expedient i la documentació complementària.

Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 2/2004
de 5 de març, que aprova el Text refós 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 darrera modificació 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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució del ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2014, per import de 99,95 € al sr. Albert Alguero Vives,
de l’immoble situat al C. Mestre Forga, 2 1r 2a de La Pobla de Segur.
SEGON.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de l’anualitat 2015 per import total de 232,11 € al Sr. Fernando Carrió
Perucho, de l’immoble situat al C. Sant Cebrià Baix, 19 i 21 de Salàs de
Pallars.
TERCER.- Aprovar la devolució de la part de l’ingrés indegut dels rebuts de
la taxa de RSU de les anualitats 2014 i 2015 per import de 245,72 € a la
Sra. Teterina Valentina de l’activitat (bar-cafeteria) situat al C. Pare
Manyanet, 37 de Tremp.
QUART.- Aprovar la devolució de la part de l’ingrés indegut dels rebuts de
la taxa de RSU de les anualitats 2014 i 2015 per import total de 181,26 €,
al Casal Cultural de Tremp, situat a la Plaça Catalunya, 6 de Tremp.
CINQUÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2015 per import de 77,37 € a la Sra. Consuelo Bonilla
Serrano, de l’immoble situat al C. del Forn, 14 (Casa Consol) de Sant Serni.
SISÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de l’anualitat 2015 per import total de 190,10 €, al Sr. Estanislao Creus
Gaset de l’ immoble situats al C. Peresall, 9 i de la baixa d’activitat al C.
Colomines, 12 de Tremp.
SETÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de RSU
de l’anualitat 2015 per import de 77,37 € a la Sra. Josefa Sardañes Albert
de l’immoble situat a Cal Jepo, C. del mig, 8 d’Abella de la Conca.
VUITÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2014 per import de 99,95 € al Sr. Manuel Antonio
Aguilera Vallejos de l’immoble situat al C. Nou, 3 2n de Senterada.
NOVÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2015 per import de 77,37 € al Sr. Jaume Sentis Loran de
l’immoble situat al Camí de Senterada, 31 del municipi de La Pobla de
Segur.

DESÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de les anualitats 2014 i 2015 per import total de 154,74 € a la Sra.
Mireia Fiter Cirera de l’immoble situat al C. Sant Jaume, 6 3r de Tremp.
ONZÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de l’anualitat 2014 per import de 77,37 € a la Sra. Josefina Estrada
Bullich de l’immoble situat al C. Sant Vicenç, 73. Casa Serafí d’Isona.
DOTZÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2015 per import de 38,68 € a la Sra. Immaculada Rius
Saez de l’immoble situat al Portal, 3 de Sas.
TRETZÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.
Onzè.Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb
modalitat de xecs-servei. 2n trimestre 2016.
Vist el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i
la collaboració 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 sollicituds de xecs-servei del 2r trimestre de 2016, que consten a
l’expedient, presentades pels usuaris següents:
Inicials
Nom i cognoms
ELLR
JMA
JCS
CNS
CPN

DNI
4076176-3621248-4074076-4079089-7805075--

Data inici/Alta
servei
06/04/2016
04/05/2016
13/05/2016
18/04/2016
06/06/2016

Tipologia Servei
Servei de neteja i assistència a la persona
Servei de neteja i assistència a la persona
Servei de neteja i assistència a la persona
Servei de neteja
Servei de 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 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
ELLR
JMA
JCS
CNS
CPN

DNI
4076176-3621248-4074076-4079089-7805075--

Data inici/Alta
servei
06/04/2016
04/05/2016
13/05/2016
18/04/2016
06/06/2016

Tipologia Servei
Servei de neteja i assistència a la persona
Servei de neteja i assistència a la persona
Servei de neteja i assistència a la persona
Servei de neteja
Servei de neteja

Dotzè.- 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.
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842

Data

Concepte

Deutor
Import €

21-03-2016
21-03-2016
11-04-2016
11-04-2016
11-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
22-04-2016
22-04-2016
22-04-2016
22-04-2016
25-04-2016
26-04-2016
26-04-2016
26-04-2016
26-04-2016
19-05-2016
19-05-2016
19-05-2016
19-05-2016
07-06-2016
07-06-2016
07-06-2016
07-06-2016
07-06-2016
15-06-2016
15-06-2016
15-06-2016
20-06-2016
20-06-2016

Recollida vidre
Recollida vidre
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Recollida vidre
Recollida vidre
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A i B
Gestió RAEE PRM Cat. A
Paper i cartró
Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió pl. transferència
Recollida en iglú
Ferralla
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Paper i cartró
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió pl. transferència
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Paper i cartró
Recollida selectiva

Ecovidrio
Ecovidrio
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecovidrio
Ecovidrio
ERP España
ERP España
Ecoasimelec
Ecotic
J. Vilella Felip
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
C. C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España. SA

1.232,87
1.331,54
35.717,05
7.796,05
12.948,71
1.268,86
2.797,39
58,52
143,62
296,74
233,84
2.005,96
4.539,84
794,33
519,46
1.467,58
207,00
7.371,18
22.795,51
5.585,01
2.136,24
3.959,14
1.597,11
654,79
428,21
5.554,96
18.624,19
8.649,56
1.964,39
3.411,63

1843
1844
1845
1846

20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
21-06-2016

Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió pl. transferència
Ferralla

Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL

1.495,85
488,41
319,40
194,00

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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846

Data

Concepte

Deutor
Import €

21-03-2016
21-03-2016
11-04-2016
11-04-2016
11-04-2016
14-04-2016
14-04-2016
22-04-2016
22-04-2016
22-04-2016
22-04-2016
25-04-2016
26-04-2016
26-04-2016
26-04-2016
26-04-2016
19-05-2016
19-05-2016
19-05-2016
19-05-2016
07-06-2016
07-06-2016
07-06-2016
07-06-2016
07-06-2016
15-06-2016
15-06-2016
15-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
21-06-2016

Recollida vidre
Recollida vidre
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Recollida vidre
Recollida vidre
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A i B
Gestió RAEE PRM Cat. A
Paper i cartró
Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió pl. transferència
Recollida en iglú
Ferralla
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Paper i cartró
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió pl. transferència
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Eliminació RSU
Paper i cartró
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió pl. transferència
Ferralla

Ecovidrio
Ecovidrio
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecovidrio
Ecovidrio
ERP España
ERP España
Ecoasimelec
Ecotic
J. Vilella Felip
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL
C. C. Pallars Sobirà
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
C. C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España. SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL

1.232,87
1.331,54
35.717,05
7.796,05
12.948,71
1.268,86
2.797,39
58,52
143,62
296,74
233,84
2.005,96
4.539,84
794,33
519,46
1.467,58
207,00
7.371,18
22.795,51
5.585,01
2.136,24
3.959,14
1.597,11
654,79
428,21
5.554,96
18.624,19
8.649,56
1.964,39
3.411,63
1.495,85
488,41
319,40
194,00

Tretzè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que l’empresa Guaja Aventuras ha sollicitat al Consell Comarcal del
Pallars Jussà la devolució de la fiança que va dipositar per respondre del
compliment de l’actuació que es descriu a continuació i per l’import que
s’indica:
Títol de l’actuació: Rally Lleida Pirineus 2016.
Import: 1.000,00 €

Atès que el transportista J. Lorenzo Alonso Veiga ha sollicitat 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 del Servei: Transport escolar línia 24 Rivert – La Pobla de Segur, curs 20152016.
Import: 2.367,53 €

Atès que l’empresa A DINAR, SCP ha sollicitat 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 del Servei: Menjador escolar de l’Escola Els Raiers de La Pobla de Segur, curs
2015-2016.
Import: 2.877,40 €

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 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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Guaja
Aventuras per respondre del compliment de l’actuació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’actuació: Rally Lleida Pirineus 2016.
Import: 1.000,00 €

SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar el transportista J.
Lorenzo Alonso Veiga, SL per respondre del compliment de la contractació
que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del Servei: Transport escolar línia 24 Rivert – La Pobla de Segur, curs 20152016.
Import: 2.367,53 €

TERCER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa A DINAR,
SCP, per respondre del compliment de la contractació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol del Servei: Menjador escolar de l’Escola Els Raiers de La Pobla de Segur, curs
2015-2016.
Import: 2.877,40 €

QUART.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Catorzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 481/2016
El Sr. Ardanuy informa:
1) Que el Sr. Marc Peró, que treballa amb temes de comunicació, fa
reunions amb els treballadors del Consell Comarcal i ha proposat de fer una
sortida anual amb els treballadors, els consellers i la família per anar a
visitar llocs de la comarca.
Planteja fer la 1a sortida el dia 17 de setembre per anar a la Vall fosca
(telefèric, museu, etc.).
La Sra. Ritz suggereix si aquestes sortides és podrien fer en diumenge.
2) Que s’han comprat 50 cupons de la ONCE, amb la imatge de
l’embassament de Sant Antoni, pel sorteig d’avui 22 d’agost i que es
distribueixen de la següent manera: 19 que els han adquirit el membres del
Consell Comarcal, 3 els funcionaris de carrera i els 28 restants estant
dipositats a les oficines del Consell Comarcal i es repartiran de manera
proporcional entre tot el personal que està donat d’alta el dia d’avui.
La Sra. Solans convida els assistents a l’acte de presentació del Sant Crist
de Conques, que tindrà lloc el dia 10 de setembre a les 11.00 hores i anirà
a càrrec dels srs. Sisco Amorós, Silvia Romero i Joan Torruella.
La Sra. Cases informa de l’acte de la “diada de l’Onze de setembre”, que
tindrà lloc a l’Epicentre el dia 10 de setembre a les 20.00 hores, amb una
conferència del Sr. Xavier Eritja, historiador, fundador de l’ANC a Lleida,
membre d’Òmnium cultural i l’actuació de l’Orfeó de Tremp.
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 per delegació,
Vist i plau
El President,

