
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 23 D’ABRIL DE 2018 
   
NÚM.: 3/2018 
DATA:  23 d’abril de 2018 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ:  14.30 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 
extraordinària de 26 de febrer de 2018. Exp. 94/2018. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió extraordinària del dia 26 de febrer de 2018, 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 extraordinària del dia 26 de febrer de 2018, que 
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 153/2018 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 153/2018, que es donen íntegrament per reproduïts i 
que es descriuen a continuació: Número: 257/2017 aprovant el PCAP i el 
Plec de prescripcions tècniques i la convocatòria del procediment obert del 
servei de teleassistència. 280/2017 aprovant el conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal i l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec. 
281/2017 aprovant la memòria tècnica de l’obra “Actualización tecnològica 
de las cámaras de la Serra de Sant Gervàs para la observación de Fauna” i 
la contractació a favor d’Instal·lacions elèctriques Sanchez Badia, SL. 
22/2018 aprovant la certificació de l’obra “Actuacions d’inversió en l’accés 
als nuclis de Moror, Alzina, Beniure i fins a Sant Esteve de la Sarga” a favor 
d’Enric Mitjana Dalmau i la fra. Núm. 2018003. 30/2018 aprovant la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu de la plaça 
d’interventor/a. 31/2018 Aprovant el servei de teleassistència als usuaris 
MPRB i GPA. 32/2018 aprovant la renovació del COSE dels menors A i JCS. 
33/2018 aprovant la fitxa descriptiva de despeses de personal i accions de 
promoció i publicitat per desenvolupar les tasques de l’actuació CEEI oficina 
comarcal 2018. 34/2018 donant de baixa el COSE dels menors H i IFL. 
36/2018 aprovant la pròrroga de la contractació dels Srs/es. MSB, SCM i 



MVPB. 38/2018 concedint a la Sra. AEP el permís de lactància. 41/2018 
aprovant la 1a modificació del conveni de col·laboració entre el CCPJ, CCPS, 
CCC, CCAR, CCAU i CGA per a la realització del projecte Ateneu Cooperatiu 
de l’Alt Pirineu per impulsar l’economia social. 42/2018 aprovant la 
contractació del viatge a les zones de Goierri i Gorbeia al país basc a 
l’Agència de viatges Pirineu Emoció. 43/2018 aprovant la contractació 
menor de l’acció “Pla d’accions per al desenvolupament turístic del Pallars 
Jussà. Pla d’accions 2018-2023” a l’empresa Baldrick & Munitz, SL. 
44/2018 aprovant la contractació d’una assegurança de responsabilitat 
civil a la companyia MAFRE. 45/2018 aprovant el llistat provisional 
d’aspirants admesos i exclosos al concurs de mèrits de la plaça d’educador 
social. 47/2018 autoritzant a l’estudiant RCA per realitzar pràctiques 
acadèmiques. 48/2018 proposant a la Direcció general d’administració 
local el nomenament com a interventora interina del Consell Comarcal a la 
Sra. MTRA. 51/2018 aprovant l’adjudicació del procediment obert del 
subministrament “Vehicle adaptat” a l’empresa LAMSAUTO,SA. 52/2018 
aprovant el Padró Fiscal de la taxa per servei de recepció obligatòria de 
recollida, transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres 
residus domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, 
vidre, envasos i matèria orgànica de l’any 2018. 53/2018  aprovant el 
marc pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021 del Consell 
Comarcal i del Consorci Leader Pirineu Occidental. 54/2018 aprovant el 
servei de teleassistència al Sr. APO. 55/2018 aprovant vàries memòries 
tècniques i sol·licitud de finançament al Ministerio de Agricultura y pesca, 
alimentación y medio ambiente. 56/2018 aprovant la certificació 3a de 
l’obra “Centre Catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de la 
Pobla de Segur” i la fra. Núm. CO2018033 de l’empresa Cervós, SA. 
57/2018 nomenant el Sr. MCR representant del Consell Comarcal a la 
reunió de la Junta de Govern i Ple del Consorci Leader Pirineu Occidental del 
dia 20 de març de 2018. 58/2018 reconeixent a la Sra. MTRA el dret de 
reserva de lloc de treball de la plaça de tècnica adjunta a Intervenció. 
61/2018 aprovant el conveni entre el CCPJ i l’Associació ALBA JUSSÂ. 
63/2018 aprovant l’adjudicació del contracte menor de serveis de l’acció 
“El Boumort, laboratori de noves oportunitats laborals vinculades a 
l’ecoturisme i l’observació de fauna salvatge” a l’empresa Espai TReS, 
Territori i Responsabilitat Social. 64/2018 aprovant les bases reguladores i 
la convocatòria del concurs de mèrits d’una plaça de tècnic de comunicació. 
65/2018 aprovant la renovació del COSE del menor RMR. 66/2018 
nomenant la Mesa de contractació del procediment obert del servei de 
teleassistència. 67/2018 nomenant la Mesa de contractació del 
procediment obert de l’obra “Pla d’actuacions de condicionament i 
arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà – anualitat 
2017-2018”. 70/2018 aprovant el llistat provisional d’aspirants admesos i 
exclosos del procés selectiu de la Plaça d’arquitecte.  
 
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 153/2018 i es donen íntegrament 
per reproduïts. 
 
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 154/2018 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consta a 
l’expedient núm. 154/2018 que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número 3/2018 aprovant les factures de la 
relació núm. 1/2018 i el seu pagament. 7/2018 aprovant les factures de la 
relació núm. 2/2018 i el seu pagament. 13/2018 aprovant el pagament de 
les subvencions atorgades en el marc del Pla Jussaeducació. 14/2018 
aprovant el pagament de la taxa d’una publicació al BOPL. 15/2018 
aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la nòmina del mes de 
febrer de varis treballadors. 16/2018 aprovant varis pagaments. 17/2018 
aprovant el pagament d’una taxa a l’ARC. 19/2018 aprovant el pagament 
de l’impost de vehicles de tracció mecànica. 20/2018 aprovant el 
pagament a la UB. 21/2018 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. 
JSM i el pagament. 22/2018 atorgant una bestreta a la Sra. CV per 
atendre ajuts d’urgència social. 23/2018 aprovant el pagament de dietes i 
quilometratge a la nòmina del mes de març de varis treballadors. 24/2018 
aprovant el pagament de la dieta als membres del tribunal qualificador de la 
plaça d’interventor/a. 25/2018 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
26/2018 aprovant la factura núm. 4 de NFC i el pagament i un pagament a 
OPV. 27/2018 autoritzant a la Sra. AEP a realitzar el curs “Gestión de 
residus urbanos” i el pagament de la inscripció a l’Instituto superior de 
Medio Ambiente i aprovant la Fra. Núm. 608957 de GoDaddy Iberica, SLU i 
el seu pagament. 28/2018 aprovant l’adquisició de varis objectes i el seu 
pagament. 29/2018 aprovant un pagament a l’ajuntament de Tremp i un 
pagament al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.  
 
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 154/2018 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Quart.- Aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2018 del 
conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum i 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 155/2017. 
 
Vist el text, del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà per a la realització d’actuacions en matèria de consum, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. Aprovat pel Ple del Consell 
Comarcal en la sessió extraordinària de 9 de maig de 2017. 
 
Vist el text de l’addenda de modificació per a l’any 2018 del conveni 
d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la realització 
d’actuacions en matèria de consum, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduïda. 
 
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 



Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’article 144e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, de l’addenda de modificació per a l’any 2018 del 
conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la 
realització d’actuacions en matèria de consum, que consta a l’expedient i es 
dóna íntegrament per reproduït.  
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència Catalana del Consum. 
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 del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà per la gestió conjunta 
de l’operació “Valorització del patrimoni cultural i natural per la 
dinamització turística del Pallars Jussà”. Exp. 122/2018. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà, per la gestió conjunta de 
l’operació “Valorització del patrimoni cultural i natural per la dinamització 
turística del Pallars Jussà”, cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020, 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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà, per la gestió 
conjunta de l’operació “Valorització del patrimoni cultural i natural per la 
dinamització turística del Pallars Jussà”, cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020, que consta a l’expedient i 
es dóna íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar la vicepresidenta Sra. M. Pilar Cases Lopetegui per la 
signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà. 
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. 
 
Sisè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i l’ajuntament de Senterada per la gestió conjunta de 
l’operació “Valorització del patrimoni cultural i natural per la 
dinamització turística del Pallars Jussà”. Exp. 123/2018. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’ajuntament de Senterada, per la gestió conjunta de 
l’operació “Valorització del patrimoni cultural i natural per la dinamització 
turística del Pallars Jussà”, cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020, 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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà, per la gestió 
conjunta de l’operació “Valorització del patrimoni cultural i natural per la 
dinamització turística del Pallars Jussà”, cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020, 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’ajuntament de Senterada. 
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. 
 
Setè.- Aprovació del conveni de cooperació per a la implantació i 
execució del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil 
de la comarca del Pallars Jussà. Exp. 162/2018. 



 
Vist el text, del conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla 
d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Pallars 
Jussà entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i cadascun dels 
ajuntaments d’ (Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de 
la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, 
Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn i La Torre de 
Capdella), que consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts. 
 
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de cooperació per a la implantació i 
execució del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la 
comarca del Pallars Jussà entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
cadascun dels ajuntaments d’ (Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de 
Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, La Pobla de Segur, 
Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, 



Talarn i La Torre de Capdella), que consten a l’expedient i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura dels convenis. 
TERCER.- Facultar la vicepresidenta Sra. M. Pilar Cases Lopetegui, per la 
signatura del conveni amb l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà. 
QUART.- Trametre aquest acord als ajuntaments de referència. 
CINQUÈ.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
SISÈ.- 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 16è Pla Comarcal “Jussaeducació” i 
atorgament d’ajuts per al curs 2017-2018. Exp. 390/2017. 
 
Vist el document del 16è Pla Comarcal “Jussàeducació” del Pallars Jussà per 
al curs 2017-2018, 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 16è Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs escolar 2017-
2018, 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). XXV 

Lyceum w Lozdi 
INS de la Pobla de Segur  Intercanvi Escolar amb Viitasaari (Finlàndia). 

Viitasaaren Lukio 
Col·legi M. Immaculada  Intercanvi Escolar amb Brive-La Gallarde 

(França). Col·lege Notre Dame  
ZER Pallars Jussà Trobada d’escoles de la ZER 

 
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 5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el document del 16è Pla Comarcal “Jussàeducació” del 
Pallars Jussà per al curs 2017-2018, 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 16è Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs 
2017-2018, 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). XXV Lyceum w Lozdi 

180,00 

INS de la Pobla 
de Segur 

Intercanvi Escolar amb Viitasaari 
(Finlàndia). Viitasaaren Lukio 

180,00 

Col·legi M. 
Immaculada 

Intercanvi Escolar amb Brive-La 
Gallarde (França). Col·lege Notre 
Dame  

180,00 

ZER Pallars Jussà Trobada d’escoles de la ZER 150,00 
 
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. 
 
Novè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i 
ajuntaments. Exp. 384/2017 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i 
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 384/2017 i que 
es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals es descriu a 
continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire social, durant 
l’anualitat 2018: 
 

Sol·licitant Concepte 
Associació Amics Conca de Tremp Visita cultural Museu Hidroelèctric de Capdella 
Ajuntament de Talarn  Planta de desinfecció embarcacions 2017 
Ajuntament de Talarn  Planta de desinfecció embarcacions 2018 
Associació de la Gent Gran Sant Antolí Acte cultural: actuació Colla dels Castellers de 



d’Isona i Conca Dellà Lleida  
Escola Els Raiers-Associació de Pares i 
Mares d’alumnes  36a Olimpiada Escolar Flamicell  
Associació APROP Despeses de l’associació  
Associació d'Amics de Santa Magdalena viatge cultural a Barcelona  
Colla de Diables Lo Peirot de Tremp  3a Trobada de Bestiari Pallars de Foc  
 
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 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 l’atorgament de les subvencions a associacions, entitats 
i ajuntaments de la comarca per a l’organització de les activitats de caire 
social, segons es descriu a continuació: 
 

Sol·licitant Concepte 
Import 

atorgat € 

Associació Amics Conca de Tremp 
Visita cultural Museu Hidroelèctric 
de Capdella 

300,00 € 

Ajuntament de Talarn  
Planta de desinfecció 
embarcacions 2017 

1.027,07 € 

Ajuntament de Talarn  
Planta de desinfecció 
embarcacions 2018 

1.500,00 € 

Associació de la Gent Gran Sant Antolí 
d’Isona i Conca Dellà 

Acte cultural: actuació Colla dels 
Castellers de Lleida  

400,00 € 

Escola Els Raiers-Associació de Pares i 
Mares d’alumnes  36a Olimpiada Escolar Flamicell  

500,00 € 

Associació APROP Despeses de l’associació  165,00 € 
Associació d'Amics de Santa Magdalena Viatge cultural a Barcelona  400,00 € 

Colla de Diables Lo Peirot de Tremp  
3a Trobada de Bestiari Pallars de 
Foc  

1.500,00 € 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les entitats i/o associacions 
corresponents, informant-los que cada entitat haurà d’aportar la 
documentació següent: 

1. Declaració jurada del finançament de l’actuació (en el document 
model  que trametrà el Consell). 

2. Justificant de la inclusió de l’anagrama del Consell als documents de 
difusió de l’acte. 

TERCER.- 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. 
 



Desè.- Aprovació de l’aportació dels ajuntaments als serveis socials 
que presta el Consell Comarcal. Anualitat 2017. Exp. 168/2018 
 
Atès que el cost total del contracte programa de l’anualitat 2017 d’aquest 
Consell Comarcal ascendeix a 1.578.594,83 €, que incorpora totes les fitxes 
en matèria  de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat i no es troba subvencionat al 100% per la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Vist l’informe de les despeses salarials, dietes i quilometratge del servei 
bàsic d’assistència social, de l’exercici de 2017, que consta a l’expedient. 
 
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 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: 
 
PRIMER.- Aprovar la distribució del cost del Servei bàsic d’assistència 
social següent: 
 
- Despeses totals del contracte programa:          1.578.594,83 € 
 
Import a distribuir pels ajuntaments:     74.028,11 € 
 
Distribució per Ajuntaments: 
 

Ajuntament Habitants 
(Font Idescat 

2017) 

Import a 
pagar € 

Abella de la Conca 184 1.025,69 
Castell de Mur 168 936,50 
Conca de Dalt 445 2.480,61 
Gavet de la Conca 280 1.560,83 
Isona i Conca Dellà 1.027 5.724,91 
Llimiana 142 791,57 
La Pobla de Segur 2.949 16.438,92 
Salàs de Pallars 337 1.878,57 
Sarroca de Bellera 120 668,93 
Sant Esteve de la Sarga 130 724,67 

Senterada 136 758,12 
Talarn 702 3.913,23 



La Torre de Capdella 754 4.203,10 
Tremp 5.906 32.922,44 
               Total 13.280 74.028,11 
 
SEGON.- Notificar als ajuntaments de la comarca l’acord, als efectes 
adients. 
TERCER.- Facultar el Gerent perquè, dins de les seves competències, dugui 
a terme les gestions que calguin per donar compliment a l’acord. 
 
Onzè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
35/2018. 
 
Vist el text del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació 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, aprovat pel Ple 
del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 9 d’agost de 2016, el 
qual inclou a la Fitxa 1 el 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 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2016/00213 MFS 4073793-- 03/03/2018 ALTA 
75%         8h/m  
 atenció social i personal 

2018/00034 MBLI 4080881-- 02/04/2018 ALTA 
100%    25h/m 
Atenció social i personal  

2017/00242 ESC 4077793-- 05/04/2018 ALTA  
26,44%     4h/m 
Atenció social i personal  

2013/00340 ATR 4074245-- 01/04/2018 REVISIÓ 

75,018% 
13h/m atenció social i 
personal i 12 h/m ordre i 
cura de la llar  

 
SAD menors en risc social  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/ Menors en 
risc social   % Subv.  

2017/00284 RLE 4716730-- 22/03/2018 ALTA 100%        10 h/m     
 



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 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 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2016/00213 MFS 4073793-- 03/03/2018 ALTA 
75%         8h/m  
 atenció social i personal 

2018/00034 MBLI 4080881-- 02/04/2018 ALTA 
100%    25h/m 
Atenció social i personal  

2017/00242 ESC 4077793-- 05/04/2018 ALTA  
26,44%     4h/m 
Atenció social i personal  

2013/00340 ATR 4074245-- 01/04/2018 REVISIÓ 

75,018% 
13h/m atenció social i 
personal i 12 h/m ordre i 
cura de la llar  

 
SAD menors en risc social  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/ Menors en 
risc social   % Subv.  

2017/00284 RLE 4716730-- 22/03/2018 ALTA 100%        10 h/m     
 
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. 
 
Dotzè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb 
modalitat de xecs-servei. 1r trimestre de 2018. 
 
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 1r trimestre de 2018, que consten a 
l’expedient, presentades pels usuaris següents:  
 

Inicials 
Nom i cognoms DNI 

Data inici/Alta 
servei Tipologia Servei 

DTJ 3632056-- 17/01/2018 Assistència a la persona  
MPP 4071116-- 16/01/2018 Assistència a la persona  
RBV 4069599-- 09/03/2018 Assistència a la persona  
MCV 7804175-- 01/03/2018 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 

DTJ 3632056-- 17/01/2018 Assistència a la persona  
MPP 4071116-- 16/01/2018 Assistència a la persona  
RBV 4069599-- 09/03/2018 Assistència a la persona  
MCV 7804175-- 01/03/2018 Neteja  

 
Tretzè.- Atorgament d’ajuts per “activitats menors en risc social”, 
1r semestre 2018. 
 
Vist el text del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació 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, aprovat pel Ple 
del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 9 d’agost de 2016, el 
qual inclou a la Fitxa 2.2 programes d’atenció social i educativa davant les 
situacions de risc. 
 



Vistes les propostes 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: 
 
1r semestre de 2018 
 

Inicials Nom i 
Cognoms 

beneficiari 
Núm. 

D’expedient Entitat que realitza l’activitat Mesos 

Proposta de % 
a subvencionar 

pel Consell 
Comarcal 

R M.D.M 2014/00237 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 0% 

R M.D.M 2014/00237 Teatre. AMPA CEIP Raiers 6 100% 
S. G. H 2013/00422 Anglès. AMPA CEIP Raiers 6 100% 
W. I. A 2014/00300 Bàquet. C.B La Pobla de Segur 6 100% 
O E. V. B 2017/00269 Bàquet. C.B La Pobla de Segur 6 100% 
R. T 2014/00084 Bàquet. C.B La Pobla de Segur 6 100% 
I. T 2014/00084 Escalada 6 0% 

G. V. B 2017/00269 
Teles acrobàtiques. Patronat 
Municipal Esports La Pobla de Segur 6 50% 

G. V. B 2017/00269 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 100% 

F. H 2014/00053 
Atletisme. Club Atletisme La Pobla  de 
Segur 6 100% 

P. R. A 2013/00205 
Atletisme. Club Atletisme La Pobla de 
Segur 6 100% 

J. P. M 2016/00194 
Atletisme. Club Atletisme La Pobla de 
Segur 6 100% 

A. M. B 2017/00281 
Atletisme. Club Atletisme La Pobla de 
Segur 6 100% 

G.C 2015/00264 
Atletisme. Club Atletisme La Pobla de 
Segur 6 0% 

A. J 2013/00472 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 100% 

M. J 2013/00472 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 100% 

J. H 2014/00053 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 100% 

A. L G 2017/00100 
Teles acrobàtiques. Patronat 
Municipal Esports La Pobla de Segur 6 50% 

M. M. A 2017/00294 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 50% 

N. P. M 2016/00194 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 50% 

S. A. M 2013/00179 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 100% 

C. T 2013/00001 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 100% 

F E. B K 2013/00164 
Dansa. Patronat Municipal Esports La 
Pobla de Segur 6 100% 



M. H 2014/00053 
Futbol. Escola de Futbol de La Pobla 
de Segur 6 50% 

I. T 2014/00084 
Futbol. Escola de Futbol de La Pobla 
de Segur 6 100% 

J. B 2017/00169 Anglès. AMPA CEIP Raiers 6 100% 
J C. V. D 2017/00223 Futbol. Escola de Futbol Tremp 6 100% 
J .R. A 2014/00073 Escalada. Club Esquí Pobla de Segur 6 100% 
R . L. R 2013/00529 Escalada. Club Esquí Pobla de Segur 6 100% 
E N. M. A 2013/00174 Escalada. Club Esquí Pobla de Segur 6 100% 
H. C. A 2012/00299 Escalada. Club Esquí Pobla de Segur 6 100% 
I. N L 2012/00300 Escalada. Club Esquí Pobla de Segur 6 100% 
E. M. 2012/00107 Club Basquet Tremp 6 50% 
J. A. M. C. 2012/00283 Club Basquet Tremp 6 50% 
E. M. 2015/00216 Club Basquet Tremp 6 100% 
D. A. 2012/00034 Club Basquet Tremp 6 50% 
H. A. 2012/00034 Club Basquet Tremp 6 50% 
F. P. 2012/00018 Escola Futbol Tremp 6 100% 
J.J.Q.J 2014/00106 Escola Futbol Tremp 6 50% 
J.Q.J. 2014/00106 Escola Futbol Tremp 6 50% 
F.G.J. 2015/00176 Escola Futbol Tremp 6 50% 
B. M. 2013/00061 Escola Futbol Tremp 6 50% 
J.C.V.D. 2017/00223 Escola Futbol Tremp 6 100% 
A. M 2012/00106 Escola futbol sala 6 100% 
L.G.S 2014/00137 Escola futbol sala 6 100% 
M. M 2013/00175 Escola futbol sala 6 50% 
A. A. 2012/00034 Ajuntament de Tremp 6 50% 
LL. C.A 2014/00040 Ajuntament de Tremp 7 100% 
 
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.- Atorgar els ajuts per a programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc, tal com es descriu a la part expositiva i amb el 
percentatge de subvenció que s’indica. 
SEGON.-  Denegar els ajuts per a programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc següents:  
 



Inicials Nom i 
Cognoms 

beneficiari 
Núm. 

D’expedient Entitat que realitza l’activitat 

R M.D.M 2014/00237 Dansa. Patronat Municipal Esports La Pobla de Segur 
I. T 2014/00084 Escalada 
G.C 2015/00264 Atletisme. Club Atletisme La Pobla de Segur 
 
TERCER.- Determinar que el pagament d’aquests ajuts s’efectuarà 
directament a les entitats que han realitzat l’activitat i que es descriu a la 
part expositiva. 
QUART.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Catorzè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que les persones descrites a continuació han sol·licitat al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança que van dipositar per 
respondre de la devolució en bon estat del material del Banc de productes 
de suport del Pallars Jussà, i per l’import que s’indica: 

Persona beneficiària i/o sol·licitant Import fiança  
TC – X5886453V 43,00 € 
MAB – 78075059H  24,00 € 
JGB – 36629600F  9,00 € 
MML – 40896818N  75,00 € 
JLLM – 40776181X 16,00 € 
AD – X3070343G 24,00 € 

 
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 dipositada per la devolució en bon estat del 
material del Banc de productes de suport del Pallars Jussà, segons es 
descriu a continuació: 

Persona beneficiària i/o sol·licitant Import a retornar 
TC – X5886453V 43,00 € 
MAB – 78075059H  24,00 € 
JGB – 36629600F  9,00 € 
MML – 40896818N  75,00 € 
JLLM – 40776181X 16,00 € 
AD – X3070343G 24,00 € 



 
SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Quinzè.-  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 € 

2167 15/01/2018 recollida selectiva Ecoembalajes España, SA 4.871,92 
2168 15/01/2018 Recollida paper-cartró  Ecoembalajes España, SA 1.658,16 

2169 15/01/2018 plus transport  Ecoembalajes España, SA 864,37 
2170 15/01/2018 gestió planta de transferència  Ecoembalajes España, SA 565,11 

2171 15/01/2018 Recollida vidre  Ecovidrio 2.020,26 

2172 15/01/2018 Paper cartró J. Vilella Felip SL 3.530,94 

2173 15/01/2018 ferralla, bateries Ballestas Calmet SL 345,00 
2174 16/01/2018 Servei eliminació RSU dipòsit C. C. del Pallars Sobirà 11.922,12 

2175 16/01/2018 Servei eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d'Aran 39.114,44 
2176 16/01/2018 Servei eliminació RSU dipòsit C. C.de l'Alta Ribagorça 7.222,66 
2177 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Ajuntament de Tremp 9.016,10 
2178 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Agropecuaria Puy SL 279,30 
2179 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit J. Campas SL 430,37 
2180 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Ballestas Calmet SL 1.091,73 
2181 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Construccions Pirineu 2001 SL 962,62 

2182 
17/01/2018 

Residus entrats al dipòsit 
Construccions Espot Cardós 
SL 261,73 

2183 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Cervós SA 217,82 

2184 
17/01/2018 

Residus entrats al dipòsit 
Excavacions i Moviments de 
terra Carmona SL 56,21 

2185 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Gerard Vilanova Tresserres 7,03 
2186 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Monsó Boneta SL 24,59 
2187 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Obres i Serveis Said Azzouzi 495,36 
2188 17/01/2018 Residus entrats al dipòsit Rehabilitacions MOM SL 38,65 
2189 26/01/2018 RAEES ERP España 143,72 

2190 26/01/2018 fluorescents i bombetes AMBILAMP 9,87 

2191 26/01/2018 RAEES ECOASIMELEC 244,99 

2192 26/01/2018 RAEES ECOLEC 152,59 

2193 26/01/2018 RAEES ECOTIC 427,65 

2194 26/01/2018 Gestió RAEE ECO RAEES 172,76 



2195 
08/02/2018 

Oli mineral 
Cat. De tractament d’Olis 
Residuals, SA  42,47 

2196 14/02/2018 Compensació  Ecopilas  23,56 
2197 15/02/2018 Servei eliminació RSU dipòsit C. C. de l'Alta Ribagorça  9.612,15 
2198 15/02/2018 Servei eliminació RSU dipòsit C. C. del Pallars Sobirà  15.836,61 
2199 15/02/2018 Servei eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d'Aran  60.011,08 
2200 15/02/2018 Oli GRINOIL SL 1.217,65 
2201 14/02/2018 Compensació  ECOPILAS 435,54 

2202 
08/03/2018 

Compensació  
EUROPEAN RECYCLING 
PLATFROM ESPAÑA, SLU 213,18 

2203 19/03/2018 Vidre Ecovidrio 2.038,10 
2204 19/03/2018 Vidre Ecovidrio 1.423,52 
2205 19/03/2018 Paper i cartró J. Vilella Felip SL 2.226,56 
2206 20/03/2018 plus anual  Ecoembalajes España, SA 373,97 
2207 20/03/2018 plus eficiencia  Ecoembalajes España, SA 489,02 
2208 19/03/2018 Paper i cartró  J. Vilella Felip SL 889,96 
2209 20/03/2018 recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.151,81 
2210 20/03/2018 recollida paper-cartró  Ecoembalajes España, SA 1.747,68 
2211 20/03/2018 plus addicional Ecoembalajes España, SA 661,89 
2212 20/03/2018 gestió de transferència  Ecoembalajes España, SA 432,71 
2213 20/03/2018 recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.750,31 
2214 20/03/2018 recollida paper-cartró  Ecoembalajes España, SA 1.263,66 
2215 20/03/2018 plus addicional  Ecoembalajes España, SA 797,17 
2216 20/03/2018 gestió de transferència  Ecoembalajes España, SA 521,15 
2217 20/03/2018 Servei eliminació RSU dipòsit Conselh Generau d'Aran 39.661,69 
2218 20/03/2018 Servei eliminació RSU dipòsit C. C. del Pallars Sobirà 17.695,61 
2219 20/03/2018 Servei eliminació RSU dipòsit C. C. de l'Alta Ribagorça 7.929,54 
2220 20/03/2018 Orgànica  C. C. del Pallars Sobira  367,61 

   

 
 

 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: 
 
ÚNIC.-  Aprovar les factures emeses descrites a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Setzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 152/2018 
 
INFORMES 



 
El Sr. Ardanuy informa sobre: 
 

1. Trobada Marca Pirineus. Tremp, 24 d’abril de 2017 a l’Epicentre. 
2. Seminaris de comercialització i màrqueting per a empreses 

turístiques i professionals del Pallars Jussà: 
a. 30 € si sou 2, 25 € si sou 5. 
b. Negocis responsables per a consumidors compromesos. 
c. Tot el que un client ens pot oferir. 
d. Fem-ho diferent. Entrenem la creativitat per aplicar-la al 

turisme i a la nostra identitat de marca.  
 
El Sr. Aranda informa sobre: 
 

1. L’esllavissada al municipi de Castell de Mur, abans del nucli de Moror. 
S’ha habilitat un pas alternatiu per Cellers i el Consell Comarcal 
demanarà a la Diputació de Lleida, amb la conformitat dels 
ajuntaments, que s’estudiï si aquest traçat pot esdevenir l’accés futur 
o només de manera temporal.  

2. Taula de Treball per l’Olimpíada Hivern 2026-2030. Es va organitzar a 
Barcelona el dia 20 d’abril de 2018. A la qual va assistir, comenta els 
temes tractats, com la intenció de vendre la marca Pirineu (Aragó, 
Catalunya, Navarra, Andorra i França) i el canvi de filosofia dels jocs 
que es podran desenvolupar en llocs distants geogràficament entre 
ells. I que la candidatura pot ser presentada per territoris i no només 
per ciutats. 

 
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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