
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 11 DE MARÇ DE 2018 
   
NÚM.: 1/2019 
DATA:  11 de març de 2019 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 15.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
VICEPRESIDENTA 1a 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
CONSELLERS 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
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 del dia 3 de desembre de 2018. EXP. 457/2018 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió extraordinària del dia 3 de desembre 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 3 de desembre de 2018, 
que s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 103/2019 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 103/2019, que es donen íntegrament per reproduïts i 
que es descriuen a continuació: Número: 190/2018 aprovant la certificació 
1a de l’obra “Actualització tecnològica de les càmeres de Sant Gervàs per 
l’observació de la fauna”, la fra. 1800061 de l’empresa Instal·lacions 
elèctriques Sánchez Badia, SL i el seu pagament. 193/2018 aprovant 
l’adjudicació del contracte menor del servei de transport i tractament de 
lixiviats a favor de l’empresa M y J Gruas, SA. 229/2018 aprovant un 
increment de l’import de la contractació del servei de transport escolar línia 
Pobellà-La plana de Mont-ros. 239/2018 aprovant el contracte 
d’arrendament d’un local per la prestació de dos serveis públics. 250/2018 
aprovant l’adjudicació del contracte menor del subministrament de tres 
caixes metàl·liques tipus ganxo a l’empresa C.M. Hnos. Azor. 252/2018 
aprovant el projecte executiu i l’estudi d’impacte ambiental de l’obra 
“Mejora de la conectividad fluvial en el Salto de Sossis” 255/2018 
aprovant els documents “Pla d’accions per al Desenvolupament turístic del 
Pallars Jussà. Pla d’accions horitzó 2018/2023” i “Pla director del projecte 
Geoparc Conca de Tremp-Montsec 2015/2020” 257/2018 aprovant la 
renovació del COSE dels menors N i GAD. 259/2018 rescindint el contracte 



de manteniment d’ascensors a l’empresa Marvi Ascensores, SL. 261/2018 
prorrogant la contractació a l’empresa Despatx Moragues, SL i aprovant els 
Plecs de clàusules reguladors de la contractació del Servei de suport jurídic 
en matèria de personal, assessorament, gestió administrativa laboral i 
defensa jurídica. 262/2018 aprovant la memòria valorada “manteniment 
d’accessos a nuclis habitats del municipi d’Isona i Conca Dellà” i sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Lleida. 265/2018 aprovant els Plecs de 
clàusules reguladores de la contractació de l’obra “Mejora de la conectividad 
fluvial en el Salto de Sossis”, convocatòria de la licitació i nomenaments de 
Mesa. 266/2018 aprovant la renovació del COSE de la menor DCCV. 
268/2018 aprovant la memòria tècnica del proejcte del programa referent 
d’ocupació juvenil i sol·licitud de subvenció al SOC. 269/2018 aprovant 
vàries sol·licituds del servei de teleassistència. 270/2018 aprovant la 
pròrroga de la contractació del Sr. RIP. 271/2018 aprovant el conveni de 
col·laboració entre l’Associació ALBA i el CCPJ per oferir el programa de 
suport a l’autonomia. 272/2018 aprovant la renovació del COSE de la 
menor MFM. 273/2018 aprovant el conveni de col·laboració entre el DTASF 
i el CCPJ per la prestació del servei del CDIAP. 274/2018 aprovant la 2a 
pròrroga del contracte de treball del Sr. AIE. 276/2018 aprovant la 1a 
certificació de l’obra “Creació de la xarxa de senders interpretatius del 
Patrimoni Megalític”, la Fra. Núm. 2018152 de l’empresa Geosilva Projectes, 
SL i el seu pagament. 277/2018 acceptant el desistiment del recurs 
Contenciós Administratiu interposat pel C. Generau d’Aran. 278/2018 
aprovant la 2a certificació de l’obra “Actualització tecnològica de les 
càmeres de Sant Gervàs per l’observació de la fauna”, la fra. 1800091 de 
l’empresa Instal·lacions elèctriques Sánchez Badia, SL i el seu pagament. 
279/2018 declarant desert el procediment obert simplificat de l’obra 
“Senyalització de la Xarxa de senders per mantenir el reconeixement 
Geoparc per part de la UNESCO”. 280/2018 desestimant el recurs de 
reposició interposat per l’empresa Servillar Gent Gran, SL. 281/2018 
aprovant el reconeixement de serveis previs prestats per la Sra. NSA. 
290/2018 atorgant una subvenció a l’Associació cultural del Comú de 
particulars de la Pobla de Segur. 291/2018 aprovant la pròrroga del 
contracte de treball a les Sres. RRB i RMCT. 292/2018 nomenant a la Sra. 
MTRA secretària accidental. 294/2018 aprovant l’addenda núm. 2 del 
conveni transfronterer de partenariat del projecte “Green Pyrenees Sow 
tourism – GPS Tourism”. 296/2018 aprovant el conveni de col·laboració de 
comunicació, promoció i comercialització entre FGC i el CCPJ. 297/2018 
aprovant els convenis de col·laboració, individualitzats, entre el CCPJ i els 
ajuntaments de la comarca en el marc del Programa Treball i Formació 
2018. 298/2018 donant de baixa la subvenció concedida a l’Associació 
cultural de Fallaires de la Pobla de Segur i a l’Associació de Dones Sant 
Sebastià de Talarn de l’anualitat 2016. 1/2019 aprovant la cessió del 
contracte de serveis de transport escolar de la línia Els Masos de Llimiana-
Tremp del transportista Taxi T.J. Pallars SL a favor d’Alex Garcia Balust i en 
conseqüència aprovant la contractació per al curs 2018-2019 a partir del dia 
8 de gener. 2/2019 aprovant la memòria descriptiva i valorada de 



l’actuació “Actuacions en diferents espais del Pallars Jussà per a serveis de 
l’àmbit social” i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 4/2019 
sol·licitant al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social una 
subvenció en el marc del PO d’ajuda alimentària. 5/2019 aprovant la 
sol·licitud del servei de teleassistència de la Sra. MFC. 6/2019 aprovant les 
bases reguladores i la convocatòria del concurs de mèrits d’una plaça de 
personal laboral temporal de tècnic adscrit al Servei d’intervenció educativa 
i nomenant la composició de Tribunal. 7/2019 aprovant les Bases 
reguladores del concurs “Som Idees” i la convocatòria. 8/2019 aprovant el 
nomenament de la Mesa de contractació i dels custodis del procediment 
obert simplificat de la contractació del Servei de suport jurídic en matèria de 
personal, assessorament i gestió administrativa laboral i defensa jurídica. 
9/2019 declarant desert el procediment obert simplificat de l’obra  “Mejora 
de la conectividad fluvial en el Salto de Sossis”. 10/2019 sol·licitant al 
Consorci AOC una subvenció per l’assoliment de determinats objectius en 
matèria d’administració electrònica. 11/2019 aprovant la renovació del 
COSE dels menors A i JCS. 13/2019 nomenant la composició del Jurat del 
Premi Jove Emprenedor-2018. 14/2019 aprovant els Plecs de clàusules 
reguladors de la contractació del subministrament d’una deixalleria mòbil, la 
convocatòria de la licitació i el nomenament dels custodis. 15/2019 
aprovant els Plecs de clàusules reguladors de la contractació del 
subministrament d’un rodet compactador, la convocatòria de la licitació i el 
nomenament dels custodis. 18/2019 nombre d’hores del Servei d’ajuda a 
domicili (SAD social) i (SAD Dependència). 20/2019 aprovant el 
complement de millora del sou de la Sra. LSB. 22/2019 aprovant 
l’adjudicació del contracte menor del servei de formació per les persones 
contractades mitjançant el programa Treball i Formació 2018 a favor de 
l’empresa Centre d’Estudis, 80. 23/2019 aprovant la modificació de la ruta 
de transport escolar Rivert-La Pobla de Segur que passarà a ser Torallola-La 
Pobla de Segur. 24/2019 aprovant els Plecs de clàusules per la 
contractació del Servei de transport d’envasos i paper-cartró, la 
convocatòria de la licitació i el nomenament de la Mesa de contractació i 
custodis. 25/2019 aprovant els Plecs de clàusules per la contractació del 
Servei de recollida selectiva de vidre i transport, la convocatòria de la 
licitació i el nomenament de la Mesa de contractació i custodis. 26/2019 
aprovant la 2a i última certificació de l’obra “Creació de la xarxa de senders 
interpretatius del Patrimoni Megalític”, la Fra. Núm. 2019003 de l’empresa 
Geosilva Projectes, SL i el seu pagament. 27/2019 estimant favorablement 
l’al·legació presentada pel Col·legi d’Esducadores i Educadors Socials de 
Catalunya i aprovant la modificació de les Bases reguladores de la 
convocatòria del concurs de mèrits d’una plaça de personal laboral temporal 
de tècnic adscrit al Servei d’intervenció educativa. 29/2019 aprovant 
vàries sol·licituds del servei de teleassistència. 30/2019 aprovant la 
memòria de l’acció “Impuls empresarial dels Pallars” i sol·licitud de 
subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement. 34/2019 aprovant el 
conveni entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el CCPJ relatiu a 
l’Oficina d’habitatge de la comarca.  



 
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 núm. 103/2019 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 102/2019. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a 
l’expedient núm. 102/2019 que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número 89/2018 atorgant un ajut d’urgència 
social. 91/2018 aprovant la compra de bitllets a RENFE i pagament a 
l’Agència Pirineu Emoció. 100/2018 aprovant el 2n pagament de la 6a i 7a 
Beca de recerca del Pallars Jussà. 103/2018 aprovant el pagament de les 
dietes i el quilometratge a la nòmina del mes de novembre de 2018. 
104/2018 atorgant un ajut d’urgència social a ARN. 105/2018 atorgant 
varis ajuts d’urgència social per pobresa energètica. 107/2018 atorgant 
varis ajuts d’urgència social. 108/2018 atorgant un premi de participació 
al 28è Concurs Literari Intercomarcal Anton Navarro a varis centres 
educatius. 109/2018 atorgant ajuts d’urgència social. 111/2018 atorgant 
ajuts d’urgència social. 112/2018 aprovant vàries factures i el seu 
pagament. 113/2018 aprovant el pagament de les dietes i el 
quilometratge a la nòmina del mes de desembre de 2018. 1/2019 
aprovant la fra. 250320000112570 d’Applus Iteuve Technology, SL i el seu 
pagament. 2/2019 aprovant la fra. 183 19 000 0000045940 de Decathlon 
España, SAU. 3/2019 aprovant el pagament de la inscripció a la jornada 
“Dilluns del vi territori Pallars”. 4/2019 aprovant la compra de bitllets a 
RENFE. 5/2019 aprovant l’avançament d’una nòmina i vàries factures i el 
seu pagament. 6/2019 aprovant las fra. 35132C d’Hoteles JC Madrid, SL. 
7/2019 aprovant la fra. d’Infoagro Systems, SL de data 21/01/2019. 
8/2019 aprovant el pagament de les dietes i el quilometratge a la nòmina 
del mes de gener de 2019. 9/2019 aprovant el pagament de la subvenció 
de projectes singulars 2018 a l’empresa PAI2 PALLARS, SCP. 11/2019 
aprovant l’avançament de part d’una nòmina del mes de febrer.12/2019 
aprovant la fra. FPR-0119-000008 de Lleidanetworks Serveis Telemàtics, 
SA. 14/2019 atorgant ajuts d’urgència social per pobresa energètica.  
    



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 núm. 381/2018 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Quart.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. 
 
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.  

2015/00174 CCM 4077920-- 01/02/2019 ALTA 
Atenció social i personal 
20h/m      72,67% 

2013/00481 JNB 3750640-- 04/03/2019 REVISIÓ  

atenció social i personal 
10h/m i ordre i cura de la 
llar 5h/m     100% 

2015/00230 ABN 4079376-- 05/03/2019 ALTA 
Atenció social i personal 
15h/m       50% 

2014/00145 LPC 3722979-- 05/03/2019 ALTA 

Atenció social i personal 
5h/m i ordre i cura de la llar 
6h/m         25% 

 
SAD Social       



Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2018/00205 EMG 3795875-- 28/01/2019 REVISIÓ 
ordre i cura de la llar 
10h/m  100% 

2018/00063 EGG 2644248-- 28/01/2019 REVISIÓ 
atenció social i personal 
16h/m  100% 

2012/00154 LJG 4975889-- 05/02/2019 ALTA 
ordre i cura de la llar 
10h/m  100% 

 
SAD menors en risc social  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/ Menors en 
risc social   % Subv.  

2015/00222 ERO 4345881-- 25/02/2019 ALTA 100%        6 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.  

2015/00174 CCM 4077920-- 01/02/2019 ALTA 
Atenció social i personal 
20h/m      72,67% 

2013/00481 JNB 3750640-- 04/03/2019 REVISIÓ  

atenció social i personal 
10h/m i ordre i cura de la 
llar 5h/m     100% 

2015/00230 ABN 4079376-- 05/03/2019 ALTA 
Atenció social i personal 
15h/m       50% 

2014/00145 LPC 3722979-- 05/03/2019 ALTA 

Atenció social i personal 
5h/m i ordre i cura de la llar 
6h/m         25% 

 
SAD Social       

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2018/00205 EMG 3795875-- 28/01/2019 REVISIÓ 
ordre i cura de la llar 
10h/m  100% 

2018/00063 EGG 2644248-- 28/01/2019 REVISIÓ 
atenció social i personal 
16h/m  100% 



2012/00154 LJG 4975889-- 05/02/2019 ALTA 
ordre i cura de la llar 
10h/m  100% 

 
SAD menors en risc social  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/ Menors en 
risc social   % Subv.  

2015/00222 ERO 4345881-- 25/02/2019 ALTA 100%        6 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. 
 
Cinquè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb 
modalitat de xecs-servei. 4t 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 4t trimestre de 2018, que consten a 
l’expedient, presentades pels usuaris següents:  
 

Inicials 
Nom i cognoms DNI 

Data inici/Alta 
servei Tipologia Servei 

AAB 1812311-- 12/11/2018 Assistència a la persona  
CGG 4081541-- 11/10/2018 Assistència a la persona i neteja  
JNP 181230-- 02/11/2018 Assistència a la persona i neteja  
AAD 4077514-- 29/10/2018 Neteja  
ARP 4077290-- 18/10/2018 Neteja  
FBP 7805291-- 22/11/2018 Neteja  
FCC 4071038-- 24/10/2018 Neteja  
JCR 3800950-- 08/10/2018 Neteja 
JPP 4080988-- 15/10/2018 Neteja 
JRM 4080847-- 08/10/2018 Neteja 
PSC 4077935-- 02/10/2018 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: 
 
ÚNIC.- 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 

AAB 1812311-- 12/11/2018 Assistència a la persona  
CGG 4081541-- 11/10/2018 Assistència a la persona i neteja  
JNP 181230-- 02/11/2018 Assistència a la persona i neteja  
AAD 4077514-- 29/10/2018 Neteja  
ARP 4077290-- 18/10/2018 Neteja  
FBP 7805291-- 22/11/2018 Neteja  
FCC 4071038-- 24/10/2018 Neteja  
JCR 3800950-- 08/10/2018 Neteja 
JPP 4080988-- 15/10/2018 Neteja 
JRM 4080847-- 08/10/2018 Neteja 
PSC 4077935-- 02/10/2018 Neteja 

 
Sisè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal. 
 
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials 
per reciclar, sense valor econòmic: Paper, cartró, envasos, ferralla, 
bateries, plom, vidre, pneumàtics. 
 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

2302 06/11/2018 Gestió RAEE PRM Ecotic  474,50 
2303 06/11/2018 Gestió RAEE PRM  Ecolec  252,20 
2304 06/11/2018 Gestió RAEE PRM Ecoasimelec  551,71 
2305 12/11/2018 Recollida i transport vidre Ecovidrio  3.132,73 
2306 12/11/2018 Paper i cartró  J. Vilella Felip 1.386,87 
2307 15/11/2018 Servei eliminació RSU  C.C. Pallars Sobirà  12.254,33 
2308 15/11/2018 Servei eliminació RSU  C.C. Alta Ribagorça  7.892,57 
2309 15/11/2018 Servei eliminació RSU  C. Generau d’Aran  28.002,83 
2310 16/11/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España. SA  4.881,27 
2311 16/11/2018 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.786,37 
2312 16/11/2018 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 905,22 
2313 16/11/2018 Gestió a traves pl. Transfer. Ecoembalajes España, SA  591,78 
2314 16/11/2018 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.790,14 



2315 16/11/2018 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.390,47 
2316 19/11/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  5.602,26 
2317 19/11/2018 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  1.084,08 
2318 19/11/2018 Gestió a traves pl. Transfer.  Ecoembalajes España, SA  708,71 
2319 26/11/2018 Oli deixalleria  Grinoil, SL  729,98 
2320 27/11/2018 Subministrament de sal Aj. Abella de la Conca  95,78 
2321 29/11/2018 Subministrament de sal Aj Castell de Mur  42,57 
2322 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. Gavet de la Conca  127,70 
2323 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. Isona i Conca Dellà  63,85 
2324 29/11/2018 Subm. sal i servei llevaneus Aj. Sarroca de Bellera  5.127,70 
2325 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. Senterada  525,14 
2326 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. Conca de Dalt  112,53 
2327 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. Talarn  85,14 
2328 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. Tremp  21,28 
2329 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. Salàs de Pallars  21,28 
2330 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. Llimiana  15,96 
2331 29/11/2018 Subministrament de sal Aj. S. Esteve de la Sarga  4,26 
2332 13/12/2018 Servei eliminació RSU  C. C. Pallars Sobirà  11.686,98 
2333 05/12/2018 Recollida i transport  Ecovidrio  2.209,20 
2334 29/11/2018 Oli deixalleria  Grinoil, SL  411,56 
2335 13/12/2018 Servei eliminació RSU  C. C. Alta Ribagorça  8.046,59 
2336 13/12/2018 Servei eliminació RSU  C. Generau d’Aran  29.892,61 
2337 27/12/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  4.606,79 
2338 27/12/2018 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 837,12 
2339 27/12/2018 Gestió a través pl. Transfer. Ecoembalajes España, SA 547,26 
2340 27/12/2018 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.774,99 
2341 27/12/2018 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.373,76 
2342 15/01/2019 Recollida i transport  Ecovidrio  2.092,92 
2343 15/01/2019 Recollida selectiva Ecoembalajes España, SA  4.826,39 
2344 15/01/2018 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 891,59 
2345 15/01/2019 Gestió a través pl. Transfer Ecoembalajes España, SA 582,88 
2346 15/01/2019 Ferralla Ballestas Calmet, SL 337,20 
2347 21/01/2019 Servei eliminació RSU dipòsit C. C. Alta Ribagorça  6.858,75 
2348 21/01/2019 Servei eliminació RSU dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  13.421,72 
2349 21/01/2019 Servei eliminació RSU dipòsit  C. Generau d’Aran  30.822,37 
2350 21/01/2019 Entrada residus dipòsit  Ajuntament de Tremp 11.328,32 
2351 22/01/2019 Residus varis abocador  Agropecuaria Puy SL  172,48 
2352 22/01/2019 Residus varis abocador  J. Campas, SL  113,86 
2353 22/01/2019 Residus varis abocador  Ballestas Calmet, SL  924,43 
2354 22/01/2019 Residus varis abocador  Cervós, SA 802,33 
2355 22/01/2019 Residus varis abocador  Excavacions i moviments de 

terres Carmona, SL  290,70 



2356 22/01/2019 Residus varis abocador  Monsó Boneta, SL  430,24 
2357 22/01/2019 Residus varis abocador  Enric Mitjana Dalmau 288,76 
2358 22/01/2019 Residus varis abocador  Jordi Juangran  38,76 
2359 22/01/2019 Residus varis abocador  Antenti, SL  110,47 
2360 31/01/2019 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.211,04 
2361 06/02/2019 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA 1.603,54 
2362 07/02/2019 Gestió de RAEE PRM Ecoasimelec  217,80 
2363 07/02/2019 Gestió de RAEE PRM Ecolec 479,93 
2364 07/02/2019 Gestió de RAEE PRM Ecotic  206,57 
2365 07/02/2019 Gestió de RAEE PRM ERP España 68,18 
2366 07/02/2019 Gestió de RAEE PRM Ambilamp 9,35 
2367 07/02/2019 Gestió de RAEE PRM Eco-Raees 41,25 
2368 13/02/2019 Servei eliminació RSU dipòsit C.C. Pallars Sobirà  14.710,84 
2369 13/02/2019 Servei eliminació RSU dipòsit  C. Generau d’Aran  57.839,34 
2370 13/02/2019 Servei eliminació RSU dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  10.404,64 
2371 15/01/2019 Recollida i transport  Vidre 2.291,85 

2372 
22/02/2019 

Compensació  
Fundación para la gestión 
mediambiental de Pilas  200,82 

2373 
22/02/2019 

Compensació  
European Recycling Pltaform 
España, SLU 109,75 

2374 05/03/2019 Plus recollida paper cartró Ecoembalajes España, SA 863,68 
2375 05/03/2019 Plus recollida paper cartró Ecoembalajes España, SA 622,33 
2376 05/03/2019 Recollida transport  Ecovidrio  1.318,65 
2377 07/03/2019 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.439,07 
2378 07/03/2019 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA 1.534,81 
2379 07/03/2019 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  855,46 
2380 07/03/2019 Gestió a través pl. Transfer  Ecoembalajes España, SA  559,23 
2381 07/03/2019 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.128,96 
 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal, descrites a continuació, 
corresponents al servei de manteniment dels dipòsits d’aigua i l’aportació de 
clor als municipis de la comarca: 
 
 

Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

138 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Abella de 
la Conca  

1.524,53 

139 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Castell de 
Mur  

1.637,60 

140 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Gavet de 
la Conca  

5.143,02 

141 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà  

5.140,43 

142 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament Llimiana  882,44 



143 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Conca de 
Dalt  

5.279,33 

144 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de S. Esteve 
de la Sarga  

2.977,00 

145 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Senterada  2.484,37 

146 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de la Torre 
de Capdella  

8.643,64 

147 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Talarn  1.149,03 

148 27-12-2018 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Sarroca 
de Bellera 

4.505,08 

 
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. 
 
Setè.- 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  
RRL – 4078023-- 37,00 € 
NBA – 7807608-- 42,00 € 

 
Atès que a l’empresa UTE PALLARS en data 28 de febrer de 2019 ha 
sol·licitat el retorn de la fiança definitiva que van dipositar el dia 2 de juliol 
de 2013 per respondre del compliment de la contractació de l’obra que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Obra: Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat de Tremp, a la comarca 
del Pallars Jussà. 
Import: 70.622,04 € 
Atès que aquesta fiança es pot retornar en data 1 de març de 2019. 
 
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 fiança  
RRL – 4078023-- 37,00 € 
NBA – 7807608-- 42,00 € 

 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que van dipositar l’empresa UTE 
PALLARS per respondre del compliment de la contractació de l’obra que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Obra: Projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat de Tremp, a la comarca 
del Pallars Jussà. 
Import: 70.622,04 € 
TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Vuitè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Exp. 
96/2018. 
 
1) Vista la documentació presentada per la Sra. Immaculada Farrés Valls, 
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la 
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats 2014 
i 2015, de l’immoble anomenat Casa Gris, 2 d’Obeix. 
 
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 i 
2015 per import total de 124,98 €, atès que hi ha hagut duplicitat de 
rebuts.  
 
2) Vista la documentació presentada per la Sra. Josefa Sardeñes Albert, 
sol·licitant 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 anomenat Casa Jepo 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 2014 per  
import de 135,90 €, atès que el rebut de l’habitatge de referència ja es va 
pagar i ara se li ha reclamat un rebut duplicat. 
  
3) Vista la documentació presentada pel Sr. Joan Prats Armengol, 
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa per a la 
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats 
2014, 2015, 2016, 2017 i 2018, de l’immoble situat al C. Dr. Roure, 22 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, 2015, 2016, 2017 i 2018, per import total de 396,24 €, atès que 
s’han duplicat els rebuts de l’habitatge de referència.  
 
4) Vista la documentació presentada pel Sr. Roberto Luis Peinado Serradell 
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa per a la 
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’anualitat 2016, de 
l’immoble anomenat Casa Manel de Serradell. 
 
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 de l’anualitat 2016 per import de 
91,16 €, atès que aquest immoble no és habitable i no té cèdula d’habilitat.  
 
5) Vista la documentació presentada pel Sr. Manel Ensenyat Martínez 
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la 
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’anualitat 2016 de 
l’immoble situat al C. Soldevila, 12 entresòl 1a de Talarn. 
 
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 de l’anualitat 2016 per import de 
103,99 €, atès que s’ha duplicat el rebut. 
 
6) Vista la documentació presentada per la Sra. Susana Hernández 
Izquierdo, sol·licitant la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la 
taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les 
anualitats 2014, 2015 i 2016 de l’immoble situat al Raval de la Carretera, 
61 2n 4a 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 dels ingressos indeguts de les anualitats 2014, 2015 
i 2016 per import total de 233,66 €, atès que s’han duplicat els rebuts de 
l’immoble de referència. 



 
7) Vista la documentació presentada per la Sra. Cinthia Flores Cespedes, 
sol·licitant la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la taxa per a 
la recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats 
2014, 2015, 2016 i 2017 de l’immoble situat al c. Pare Manyanet, 31 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 dels ingressos indeguts de les anualitats 2014, 2015, 
2016 i 2017 per import total de 533,34 €, atès que la llicència de l’activitat 
que es du a terme al local es de bar i se’ls va aplicar la taxa de bar-
restaurant. 
 
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,  
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2014 i 2015 per import total de 124,98 € a a la Sra. 
Immaculada Farrés Valls, de l’immoble anomenat Casa Gris 2 d’Obeix.  
SEGON.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2014 per import de 135,90 € a la Sra. Josefa Sardeñas 
Albert, de l’immoble anomenat Casa Jepo d’Abella de la Conca. 
TERCER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de les anualitats 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018, per import total de 
396,24 €, al Sr. Francesc Prats Armengol de l’immoble situat al C. Dr. 
Roure, 22 de Tremp. 
QUART.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2016 per import de 91,16 €, al Sr. Roberto Luis Peinadp 
Serradell de l’immoble anomenat Casa Manel de Serradell. 



CINQUÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2016 per import de 103,99 € al Sr. Manel Ensenyat 
Martínez de l’immoble situat al C. Soldevila, 12 entresòl 1 de Talarn. 
SISÈ.- Aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la taxa 
de RSU de les anualitats 2014, 2015 i 2016 per import total de 233,66 € a 
la Sra. Susana Hernández Izquierdo de l’immoble situat al Raval de la 
Carretera, 61  2n 4a de Salàs de Pallars. 
SETÈ.- Aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la taxa 
de RSU de les anualitats 2014, 2015, 2016 i 2017 per import total de 
533,34 € a la Sra. Cinthia Flores Cespedes de l’activitat que es du a terme a 
l’immoble situat al C. Pare Manyanet, 31 de Tremp. 
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades. 
 
Novè.- Informe de baixes de la cobrança executiva. Exp. 115/2018. 
 
Vista la documentació, que consta a l’expedient, presentada pels subjectes 
passius descrits a continuació, sol·licitant la baixa de la cobrança executiva 
i/o de l’embarg, dels rebuts de la taxa per a la recollida i tractament de 
residus sòlids urbans i comprovada la documentació aportada s’ha 
considerat justa la reclamació que fan sobre el deute o l’embarg reclamat. 
 
Vistos els informes tècnics, que consten a l’expedient, s’informa a la Junta 
de Govern que s’han donat de baixa de la cobrança executiva els següents 
rebuts: 
 

 
SUBJECTE PASSIU 

 
NIF 

 
EXERCICI 
DE DEUTE  

 
ADREÇA 

 
POBLACIÓ 

 
CAUSA DE LA 

BAIXA 
Jose Manuel Espinosa 
Burgos  

7807857-- 2016-2017 La Font, 13 La Pobla de 
Segur  

Baixa de 
l’activitat  

Manuel Ensenyat Martínez  4085144-- 2016 Soldevila, 12 
Ent 1  

Talarn  Duplicat  

Andreu Font Castella 4076821-- 2017 Tarragona, 54 
2n 1a  

Tremp  No és propietari  

Copallars Empresa 
Constructora SLU 

B254196-- 2014 Cal Manelic  Aramunt  No és propietari  

Dolors Sin Arnau  7806087-- 2017 C. Bombers, 7 La Pobla de 
Segur  

No és propietari  

Javier Domínguez Navarro  3768686-- 2016 Cal Domingo  Alsamora  No és habitable 
Carlos Alberto Mocha 
Miranda  

X425866-- 2013-2014-
2015-2016 

Verge de 
Motnserrat, 4 

bx 1 

Tremp  No és propietari  

Roberto Luis Peinado 
Serradell  

4793294-- 2017 Casa Manel Serradell  No és habitable  

Elvira Viu Servent  4076389-- 2017 Casa  Gurp  No és propietari  
Susana Hernández 
Izquierdo  

2532993-- 2017 Raval 
carretera, 61 
2n 4a edif B 

Salàs de 
Pallars  

Duplicat  

Josefa Sardeñes Albert  3853634-- 2014 Cal Jepo  Abella de la 
Conca  

Duplicat  

 
Desè.- Informes, Precs i preguntes. 



Primer.- Projecte constructiu. Rehabilitació del Pont de Monares i 
construcció de la via verda a la carretera LV-9121, de la C-13 a 
Llimiana PK 0+000 al 0+720. Tram Cellers. 
 
El Sr. Ardanuy detalla el contingut del projecte tècnic d’aquesta actuació 
que ha aprovat el dia 28 de febrer de 2019 la Diputació de Lleida i que està 
en exposició pública. 
 
Segon.- Reunió dels alcaldes de la comarca amb el President de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Aranda explica que el dissabte dia 9 de març de 2019 es van reunir a 
Tremp els alcaldes i el Sr. Joaquim Torra. Es van debatre diferents temes 
d’interés per la comarca, entre ells, es va reiterar la necessitat d’incloure al 
pressupost de la Generalitat l’arranjament de la carretera C-1412b. Tram 
Port de Comiols.  
 
Tercer.- Reunió amb el Sr. Damià Calvet, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
El Sr. Aranda detalla el contingut d’aquesta reunió a Barcelona el dia 7 de 
març de 2019. Entre d’altres es va parlar del possible augment de 
l’aportació de la Generalitat per l’arranjament de camins a nuclis habitats.  
 
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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