
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 18 DE 
NOVEMBRE DE 2014 
 
NÚM.: 9/2014 
DATA:  18 de novembre de 2014 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.35 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. JOAN UBACH ISANTA 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
VICEPRESIDENT 2n 
SR. CONSTANTE ARANDA  FARRERO 
VICEPRESIDENT 3r 
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ 
VICEPRESIDENT 4t 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
CONSELLERS 
SR. JULIÀ ROSELL  OLIVA 
SR. JOSEP PONT BONET 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
 
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, 6 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 
 
Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 

Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió 
ordinària de 7 d’octubre de 2014. Exp. 312/2014 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 7 d’octubre de 2014, que s’ha tramés a tots els 
consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 7 d’octubre de 2014, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència. 
Exp. 351/2014.  
 
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la 
sessió d'aquesta Junta de Govern. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats  
del 113/2014 al 141/2014, que consten a l’expedient 351/2014 i es 
donen íntegrament per reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 



 
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 126/2014 aprovant el Pla 
d’execució anual “Treball a les 7 comarques” Pallars Jussà i sol�licitud de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 141/2014 denunciant el 
conveni col�lectiu del personal laboral de treball del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà.  
 
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Joan 
Ubach Isanta, número: 113/2014 aprovant la certificació 12a de l’obra 
“projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlar comarcal de Tremp” i 
la fra. núm. 2014007. 114/2014 concedint els ajuts de menjador escolar 
per al curs 2014-2015. 115/2014 aprovant la contractació, per contracte 
menor, de vàries línies del servei de transport escolar a la comarca per al 
curs 2014-2015. 116/2014 aprovant les accions d’“Experiència laboral”, 
“Accions de formació” i “Coordinació i prospecció d’empreses” i sol�licitud de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per dur-les a terme. 
117/2014 nomenant el sr. Pau Castell Granados, candidat a conseller del 
Consell General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. 
118/2014 aprovant el conveni de col�laboració entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 119/2014 aprovant el Plec 
de clàusules administratives i Plec de condicions tècnicques reguladores de 
la contractació de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i manteniment de 
la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà”. 120/2014 aprovant la 
pròrroga de la contractació del sr. A. Socoró. 121/2014 deixant sense 
efecte l’excedència voluntària per tenir cura de fills de la sra. O. Roqué i 
donant una nova excedència voluntària. 122/2014 prorrogant l’excedència 
voluntària per tenir cura de fills de la sra. O. Guijarro. 123/2014 aprovant 
el conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’ajuntament de Tremp per establir el marc de col�laboració del projecte 
“treball a les 7 comarques”. 124/2014 autoritzant a l’entitat Club 4x4 
Terres de Lleida a realitzar la ruta turística dels dies 18 i 19 d’octubre de 
2014. 125/2014 aprovant el Pla de treball a desenvolupar per l’AODL i 
sol�licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 127/2014 
aprovant els convenis de col�laboració entre el departament d’Ensenyament, 
INS de Tremp, i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la formació 
pràctica en centres de treball. 128/2014  aprovant la sol�licitud de 
subvenció a l’IDAPA per a actuacions de la xarxa de senders de la comarca. 
129/2014 nomenant a la funcionària amb habilitació de caràcter estatal, 
sra. P. Tomàs, del servei de SAT comissionada per exercir com a secretària-
interventora en el concurs de selecció i nomenament interí d’un secretari-
interventor a l’ajuntament d’isona i Conca Dellà. 130/2014 aprovant la 
suspensió temporal i el reinici de l’activitat de la instal�lació anomenada 



“Campament juvenil Flamisell”. 131/2014 aprovant la contractació per la 
prestació de serveis tècnics del sr. J. Castilló, enginyer de forest. 
132/2014 aprovant la reducció de la jornada laboral de la sra. O. Guijarro. 
133/2014 aprovant l’adjudicació, per procediment negociat sense 
publicitat, de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i manteniment de la 
xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà” a favor de l’empresa Miquel 
Rius, SA. 134/2014 aprovant la memòria de l’actuació “Pallars cultural 
2014” i sol�licitud de subvenció a l’IDAPA. 135/2014 aprovant l’atorgament 
de la 4a Beca de recerca del Pallars Jussà als srs. C. Muntaner i P. Castell 
pel treball titulat “Concedimus et statuimus. Projecte de recerca per a la 
confecció d’un llibre de privilegis i ordinacions de la vila de Tremp”. 
136/2014 aprovant el Pla de seguretat i salut de l’obra “Pla d’actuacions 
de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins del 
Pallars Jussà”. 137/2014 acceptant l’encàrrec de gestió, fet pel Consorci 
per a la gestió de residus municipals a les comarques del Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, del registre de correspondència al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. 138/2014 aprovant la compareixença en el 
recurs contenciós-administratiu núm. 474/2014. 139/2014 aprovant el 
compromís socioeducatiu del menor R. A. Labanda. 140/2014 aprovant la 
renovació del compromís socioeducatiu dels menors A.J i J. J. Sierra   
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp. 
350/2014 
 
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la 
sessió d'aquesta Junta de Govern. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
62/2014 al 75/2014 que consten a l’expedient 350/2014 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació, 
mitjançant aquesta acta, els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 63/2014 aprovant les 
factures incloses en la relació núm. 5/2014 i el seu pagament. 65/2014 
nomenant el sr. J. Castilló, enginyer de forest, director tècnic i coordinador 
en matèria de seguretat i salut de les obres “Pla d’actuacions de conservació 



i manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà” i 
“Millora d’accessibilitat a recursos turístics en nuclis de població del Pallars 
Jussà”.  
 
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M. 
Ardanuy Tarrat, número: 62/2014 aprovant el pagament de la subvenció 
del projecte “Alt Pirineu digital@.....” a l’ajuntament de Puigcerdà i la fra 
2503200000091384 de l’empresa Applus Iteuve Technology, SL.  64/2014 
resolent favorablement la reclamació patrimonial presentada pel sr. M. 
Balust. 66/2014 aprovant el pagament del complement d’activitat del mes 
de setembre. 67/2014 autoritzant a les srs. Gómez, Boixadós i Prió a 
assistir a la jornada “trencar el silenci. L’abús sexual a l’entorn de la petita 
infància”, 68/2014 atorgant un ajut d’urgència social a la sra. I. Muñoz. 
69/2014 autoritzant una bestreta de caixa a la sra. C. Vidal. 70/2014 
atorgant un ajut d’urgència social al sr. J. Prunés. 71/2014 aprovant vàries 
factures i el seu pagament. 72/2014 atorgant un ajut d’urgència social al 
sr. A. Lao.  73/2014 aprovant vàries factures i el seu pagament. 74/2014 
atorgant un ajut d’urgència social al sr. M. Rodríguez. 75/2014 aprovant el 
pagament del complement d’activitat del mes de setembre.  
 
Quart.- Aprovació del conveni específic d’actuacions per al període 
2014-2017, entre la Universitat de Barcelona i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà. Exp. 345/2014. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració específic d’actuacions per al període 
2014-2017 entre la Universitat de Barcelona (UB) i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que consta a l’expedient, amb l’objectiu d’establir acords de 
col�laboració per la realització d’actuacions específiques d’arqueologia, com 
ara campanyes, prospeccions i acollida d’estudiants d’universitats 
estrangeres, a través de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals 
(IRCVM). 
 
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, preveuen la possibilitat que els ens locals puguin 
concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris al 
interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració. 
 
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), 
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte 
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen 
encomanats. 
 



De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 
de 13 de juny, 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 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col�laboració específic 
d’actuacions per al període 2014-2017 entre la Universitat de Barcelona 
(UB) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la Universitat de Barcelona. 
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 cooperació educativa entre el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i la Universitat de Lleida per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes. Exp. 344/2014. 
 
Vist el text, del conveni de cooperació educativa entre el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i la universitat de Lleida (UdL) per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes, que consta a l’expedient, amb l’objectiu 
de dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiantat 
en el camp de qualsevol ensenyament impartit per la UdL.  
 
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, preveuen la possibilitat que els ens locals puguin 
concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris al 
interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració. 
 



Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), 
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte 
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen 
encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 
de 13 de juny, 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 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de cooperació educativa entre el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i la universitat de Lleida (UdL) per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes, que consta a l’expedient 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la Universitat de Lleida. 
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. 
 
Sisè.-  Aprovació del conveni de col�laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i ajuntaments de la comarca per la 
realització del programa treball i formació, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Exp. 349/2014.  
 
Vist el text, dels convenis de col�laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i els ajuntaments detallats a continuació, per la realització del 
Programa Treball i Formació que s’especifica, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que consten a l’expedient.  
 

Ajuntament Denominació projecte d’experiència laboral  Nombre de 
contractes 

Tremp Millora de l’accessibilitat a Tremp: àrea de l’estació i 1 oficial  



àrea de l’hospital comarcal 1 peó 
Pobla de Segur Manteniment i conservació d’edificis i espais públics 1 peó 
Isona i Conca 
Dellà 

Foment de l’ocupació al municipi d’Isona i Conca 
Dellà 

1 peó 

Talarn  Millora de l’enllumenat públic al municipi de Talarn 1 oficial  
Salàs de Pallars  Rehabilitació i reparació espais públics de Salàs de 

Pallars  
1 oficial 

Torre de Capdella Neteja de senders, conques fluvials i àrees urbanes i 
periurbanes i reparacions de les infraestructures 
municipals 

1 peó 
 

Senterada Consolidació de la xarxa de senders al municipi de 
Senterada. 2ª fase 

1 peó 

Conca de Dalt  Desenvolupament de tasques de manteniment dels 
serveis bàsics prestats per l’ajuntament de  Conca 
de Dalt 

1 peó 

Llimiana Manteniment i millora d’edificis, equipaments i 
espais púbics de Llimiana 

1 peó 

Castell de Mur Treballs de manteniment i conservació del conjunt 
monumental de Mur i dels 8 nuclis de població i 
instal�lacions municipals 

1 peó 

Sarroca de Bellera Neteja de camins rals entre pobles i atenció a la 
gent gran que viu sola als nuclis de població del 
municipi de Sarroca de Bellera 

1 peó  

Abella de la Conca  Manteniment d’edificis i espais públics  1 peó 
 
Atès que l’article 111 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/86, de 18 d’abril i l’article 273 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
DL 2/2003, de 28 d’abril, preveuen la possibilitat que els ens locals puguin 
concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris al 
interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració. 
 
Vist l’article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), 
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte 
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen 
encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel Decret 179/95, 
de 13 de juny, 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 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels 
7 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, dels convenis de col�laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments detallats a continuació, per la 
realització del Programa Treball i Formació que s’especifica, subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, que consten a l’expedient. 
 

Ajuntament Denominació projecte d’experiència laboral  Nombre de 
contractes 

Tremp Millora de l’accessibilitat a Tremp: àrea de l’estació i 
àrea de l’hospital comarcal 

1 oficial  
1 peó 

Pobla de Segur Manteniment i conservació d’edificis i espais públics 1 peó 
Isona i Conca 
Dellà 

Foment de l’ocupació al municipi d’Isona i Conca 
Dellà 

1 peó 

Talarn  Millora de l’enllumenat públic al municipi de Talarn 1 oficial  
Salàs de Pallars  Rehabilitació i reparació espais públics de Salàs de 

Pallars  
1 oficial 

Torre de Capdella Neteja de senders, conques fluvials i àrees urbanes i 
periurbanes i reparacions de les infraestructures 
municipals 

1 peó 
 

Senterada Consolidació de la xarxa de senders al municipi de 
Senterada. 2ª fase 

1 peó 

Conca de Dalt  Desenvolupament de tasques de manteniment dels 
serveis bàsics prestats per l’ajuntament de  Conca 
de Dalt 

1 peó 

Llimiana Manteniment i millora d’edificis, equipaments i 
espais púbics de Llimiana 

1 peó 

Castell de Mur Treballs de manteniment i conservació del conjunt 
monumental de Mur i dels 8 nuclis de població i 
instal�lacions municipals 

1 peó 

Sarroca de Bellera Neteja de camins rals entre pobles i atenció a la 
gent gran que viu sola als nuclis de població del 
municipi de Sarroca de Bellera 

1 peó  

Abella de la Conca  Manteniment d’edificis i espais públics  1 peó 
 
SEGON.- Facultar el president per la signatura dels convenis.  
TERCER.- Trametre aquest acord als ajuntaments referenciats. 
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 de les Bases i convocatòria del concurs Premi Jove 
Emprenedor. Exp. 352/2014. 
 



El Consell Comarcal del Pallars Jussà amb el suport de la direcció general de 
Joventut, convoca anualment el concurs del Premi Jove Emprenedor/a del 
Pallars Jussà, destinat a empresaris de fins a 40 anys. 
 
Vistes les Bases reguladores del concurs del Premi Jove Emprenedor/a, que 
consten a l’expedient i atès la necessitat de convocar el concurs per a 
l’anualitat 2014 i determinar que el termini per presentar els projectes 
finalitzarà el dia 19 de desembre de 2014. 
 
Vistos els articles 22 f) de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim 
local, 52 g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
de conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 q) 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 Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores del “Premi Jove Emprenedor/a” i 
exposar al públic el present acord, per un termini de 30 dies per tal que es 
puguin presentar al�legacions i/o reclamacions, al Butlletí oficial de la 
província i a la Seu electrònica de la Corporació. Si no se’n presenta cap, 
quedaran aprovades definitivament sense necessitat de prendre un nou 
acord. 
SEGON.- Aprovar la convocatòria del concurs del “Premi Jove 
Emprenedor/a-2014” i determinar que el termini per a la presentació dels 
projectes finalitzarà el dia 19 de desembre de 2014. 
TERCER.-  Comunicar individualment a tots els possibles beneficiaris del 
premi la convocatòria del concurs. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
Vuitè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2014-2015. 
Exp. 191/2014. 
 
La Junta de Govern reunida el dia 20 de maig de 2014 va aprovar 
inicialment les bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts 
individuals de menjador, adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i 
de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons 
públics de la comarca del Pallars Jussà per al curs escolar 2014-2015 i 
convocatòria per al curs escolar 2014-2015. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 99 de 26 de maig de 2014 i en 
el DOGC núm. 6631 de 27 de maig de 2014 i va quedar aprovat 
definitivament. 



 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL 
núm. 118 de 20 de juny de 2014 i al DOGC núm. 6653 de 30 de juny de 
2014.  
 
Vistes les sol�licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2014-2015, 
que consten a l’expedient, amb la proposta d’atorgament d’ajuts de 
menjador escolar per al curs 2014-2015, segons es descriu a continuació: 
 

Expedient DNI 
Inicials Nom 
i Cognoms  Curs Escola 

% 
Subv. 

168/14-15 X3848422Q AK 2n Col�legi M. Immaculada 100 
169/14-15 X3848422Q AK P 4 Col�legi M. Immaculada 100 
170/14-15 47939665Y DPG P 5 Escola Valldeflors 50 
171/14-15 X3609450Z LE 6 è Escola Els Raiers 100 
172/14-15 X3609450Z LE 3 r Escola Els Raiers 100 
173/14-15 X3609450Z LE P 5 Escola Els Raiers 100 
174/14-15 X3120793S MO 1 r ESO INS Tremp 100 
175/14-15 X3120793S MO 5 è Col�legi M. Immaculada 100 
176/14-15 X3120793S MO 3 r Col�legi M. Immaculada 100 
177/14-15 X3120793S MO 1 r Col�legi M. Immaculada 100 
178/14-15 X5698447J NO P 4 Col�legi M. Immaculada 100 
179/14-15 38146465E AGA 1 r Escola Els Raiers 50 
180/14-15 38146465E AGA P 4 Escola Els Raiers 50 
189/14-15 X8069811P ZCMR 2 n Escola Valldeflors 100 
190/14-15 39176632L ABP P 3 Escola Valldeflors 50 
184/14-15 Y1720916R JFSM 1 r Escola Els Raiers denegar 
185/14-15 Y1720916R JFSM P 3 Escola Els Raiers denegar 
186/14-15 Y1720916R JFSM P 3 Escola Els Raiers denegar 
188/14-15 X5362471K JMDSS P 5 Escola Els Raiers denegar 

      
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2014-2015 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 15 de setembre de 2014:  
 

Expedient DNI 
Inicials Nom 
i Cognoms  Curs Escola 

% 
Subv. 

168/14-15 X3848422Q AK 2n Col�legi M. Immaculada 100 



169/14-15 X3848422Q AK P 4 Col�legi M. Immaculada 100 
170/14-15 47939665Y DPG P 5 Escola Valldeflors 50 
171/14-15 X3609450Z LE 6 è Escola Els Raiers 100 
172/14-15 X3609450Z LE 3 r Escola Els Raiers 100 
173/14-15 X3609450Z LE P 5 Escola Els Raiers 100 
174/14-15 X3120793S MO 1 r ESO INS Tremp 100 
175/14-15 X3120793S MO 5 è Col�legi M. Immaculada 100 
176/14-15 X3120793S MO 3 r Col�legi M. Immaculada 100 
177/14-15 X3120793S MO 1 r Col�legi M. Immaculada 100 
178/14-15 X5698447J NO P 4 Col�legi M. Immaculada 100 
179/14-15 38146465E AGA 1 r Escola Els Raiers 50 
180/14-15 38146465E AGA P 4 Escola Els Raiers 50 

 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2014-2015 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 d’octubre de 2014: 
 

Expedient DNI 
Inicials Nom 
i Cognoms  Curs Escola 

% 
Subv. 

189/14-15 X8069811P ZCMR 2 n Escola Valldeflors 100 
190/14-15 39176632L ABP P 3 Escola Valldeflors 50 

 
TERCER.- Denegar les sol�licituds d’ajut de menjador escolar per al curs 
2014-2015 següents: 
 

Expedient DNI 
Inicials Nom 
i Cognoms  Curs Escola 

% 
Subv. 

184/14-15 Y1720916R JFSM 1 r Escola Els Raiers denegat 
185/14-15 Y1720916R JFSM P 3 Escola Els Raiers denegat 
186/14-15 Y1720916R JFSM P 3 Escola Els Raiers denegat 
188/14-15 X5362471K JMDSS P 5 Escola Els Raiers denegat 

 
QUART.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de l’addenda 
d’actualització econòmica per al curs 2014-2015 amb el Departament 
d’Ensenyament. 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
SISÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. 
 
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i 
la col�laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la 
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a 
la Fitxa 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 SOCIAL: 

 
SAD DEPENDÈNCIA 

 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
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 SOCIAL: 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Social   /       % Subv 

2014/00176 JMS 3722145-- 23/10/2014 ALTA 12 h/mes          100% 
Ordre i cura de la llar 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Dependència /% Subv 

2013/0013 MGM 3982283-- 02/10/2014 ALTA 
 
 

15 h/mes          100% 
Ordre i cura de la llar i 
Atenció social i personal 

34807/07 MAF 4074026-- 3/11/2014 ALTA 25h/mes          75,03% 
Ordre i cura de la llar i 
Atenció social i personal 

2014/00115 MSS 4075223-- 01/10/2014 Revisió 10 h/mes           50% 
Atenció social i personal 



 
SAD DEPENDÈNCIA 

 
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. 
 
Desè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i 
ajuntaments. Exp. 15/2014. 
 
Vistes les sol�licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i 
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 15/2014 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 2014: 
 

Sol�licitant Concepte 
Associació d’Indústria i comerç 
d’Isona  12a Fira del Bolet “Boletus” 

Ajuntament de Llimiana  Fira del Mostillo i IIa Jornada de la Forja 

Club Moto Sport Pallars  Circuït no tancat de Trial “Parc trial Pirineu” 

Ajuntament de Salàs de Pallars  
VII Concurs nacional de cavall pirinenc 
català 

Ajuntament de Salàs de Pallars  
X Diada de Rememoració de la fira de 
Salàs de Pallars 

Ajuntament de Salàs de Pallars  XXIV Fira d’Art de Salàs de Pallars 

Ajuntament de la Torre de Capdella Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí 

Club de futbol Tremp 
Edició d’un llibre per commemorar el 
centenari 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Social   /       % Subv 

2014/00176 JMS 3722145-- 23/10/2014 ALTA 12 h/mes          100% 
Ordre i cura de la llar 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognom 

DNI DATA 
INICI 

ALTA / 
REVISIÓ 

Tipologia: SAD 
Dependència /% Subv 

2013/0013 MGM 3982283-- 02/10/2014 ALTA 
 
 

15 h/mes          100% 
Ordre i cura de la llar i 
Atenció social i personal 

34807/07 MAF 4074026-- 3/11/2014 ALTA 25h/mes          75,03% 
Ordre i cura de la llar i 
Atenció social i personal 

2014/00115 MSS 4075223-- 01/10/2014 Revisió 10 h/mes           50% 
Atenció social i personal 



Escola Folk del Pirineu  Despeses monitors 

Club Atletisme Joncar Tremp 
3a caminada de Pont de Montanyana a 
Tremp. Entre Nogueres/2014 

Associació APROP Assegurança any 2015 
 
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 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
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 d’Indústria i comerç 
d’Isona  12a Fira del Bolet “Boletus” 

1.000,00 

Ajuntament de Llimiana  
Fira del Mostillo i IIa Jornada de la 
Forja 

500,00 

Club Moto Sport Pallars  
Circuït no tancat de Trial “Parc trial 
Pirineu” 

1.000,00 

Ajuntament de Salàs de Pallars  
VII Concurs nacional de cavall 
pirinenc català 

1.000,00 

Ajuntament de Salàs de Pallars  
X Diada de Rememoració de la fira 
de Salàs de Pallars 

500,00 

Ajuntament de Salàs de Pallars  XXIV Fira d’Art de Salàs de Pallars 500,00 
Ajuntament de la Torre de 
Capdella 

Fira Ramadera de la Pobleta de 
Bellveí 

500,00 

Club de futbol Tremp 
Edició d’un llibre per commemorar el 
centenari 

1.000,00 

Escola Folk del Pirineu  Despeses monitors 300,00 

Club Atletisme Joncar Tremp 
3a caminada de Pont de Montanyana 
a Tremp. Entre Nogueres/2014 

225,00 

Associació APROP Assegurança any 2015 137,50 
 
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.- Condicionar l’atorgament dels ajuts a la modificació de crèdit del 
pressupost del Consell Comarcal de l’exercici 2014. 
 
Onzè.- 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. 
Vistos els Decrets de Presidència 122/00, 123/00 i 126/00. 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació: 
 

Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1551 02-07-2014 Ferralla Ballestas Calmet, SL 154,00 
1552 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 2.566,06 
1553 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 1.968,95 
1554 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 1.023,37 
1555 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 1.327,85 
1556 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 2.792,72 
1557 04-06-2014 Eliminació RSU al dipòsit C.C. Alta Ribagorça 5.309,18 
1558 04-07-2014 Eliminació RSU al dipòsit C. C. Pallars Sobirà 12.073,05 
1559 04-07-2014 Eliminació RSU al dipòsit Conselh Generau d’Aran 18.410,36 
1560 04-07-2014 Eliminació RSU al dipòsit Ecovidrio 2.407,05 
1561 21-07-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.713,60 
1562 22-07-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A ERP España  160,82 
1563 22-07-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecotic  226,90 
1564 22-07-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecolec 308,38 
1565 22-07-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecoasimelec 128,90 
1566 24-07-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.084,69 
1567 24-07-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 1.426,60 
1568 24-07-2014 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 639,39 
1569 24-07-2014 Gestió planta transferència  Ecoembalajes España, SA 417,90 
1570 06-08-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  7.189,90 
1571 06-08-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  17.623,54 
1572 06-08-2014 Eliminació RSU al dipòsit  Conselh Generau d’Aran 24.427,05 
1573 07-08-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 1.410,74 
1574 08-08-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.554,19 
1575 08-08-2014 Pus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 970,19 
1576 08-08-2014 Gestió planta transferència  Ecoembalajes España, SA 634,13 
1577 12-08-2014 Repartiment de sal  Ajunt. Sarroca de Bellera  2.963,29 
1578 12-08-2014 Repartiment de sal  Ajunt. De Talarn  75,02 
1579 18-08-2014 Recollida monomaterial  Ecoemblajes España, SA 1.694,00 
1580 18-08-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 2.016,54 
1581 27-08-2014 Oli mineral  Catalana de tractaments 

d’olis residuals, SA 
196,02 

1582 18-09-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  10.595,28 
1583 18-09-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  23.894,41 
1584 18-09-2014 Eliminació RSU al dipòsit  Conselh Generau d’Aran  34.501,45 
1585 19-09-2014 Ferralla  Ballestas Calmet, SL 206,00 
1586 19-09-2014 Gestió RAEE PRM cat. A Ecolec 186,80 
1587 18-09-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 2.383,37 
1588 03-10-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  5.759,96 



1589 03-10-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  13.971,31 
1590 03-10-2014 Eliminació RSU al dipòsit  Conselh Generau d’Aran  24.221,51 
1591 08-10-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio  2.542,38 
1592 04-11-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  7.112,74 
1593 04-11-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  12.831,46 
1594 04-11-2014 Eliminació RSU al dipòsit  Conselh Generau d’Aran  21.084,59 
1595 04-11-2014 Ferralla  Ballestas Calmet, SL 266,00 
1596 04-11-2014 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.608,01 
1597 04-11-2014 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL 2.722,39 
1598 07-11-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecotic  358,56 
1599 07-11-2014 Gestió RAEE PRM Cat. B Ecolec 504,95 
1600 07-11-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecoasimelec  131,86 
1601 07-11-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.014,96 
1602 07-11-2014 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA 1.418,18 
1603 07-11-2014 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 848,80 
1604 07-11-2014 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA 554,79 
1605 07-11-2014 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA 2.170,58 
1606 07-11-2014 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 925,71 
1607 07-11-2014 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA 605,06 
1608 17-11-2014 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  2.730,13 
1609 12-11-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.848,11 
1610 12-11-2014 Gestió a través pl. transfer. Ecoembalajes España, SA 724,37 
1611 12-11-2014 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 1.108,26 
1612 17-11-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.089,76 

 
De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència 
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del 
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de 
novembre de 2014 i resta de legislació de règim local concordant. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 

Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1551 02-07-2014 Ferralla Ballestas Calmet, SL 154,00 
1552 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 2.566,06 
1553 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 1.968,95 
1554 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 1.023,37 
1555 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 1.327,85 
1556 02-07-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 2.792,72 
1557 04-06-2014 Eliminació RSU al dipòsit C.C. Alta Ribagorça 5.309,18 
1558 04-07-2014 Eliminació RSU al dipòsit C. C. Pallars Sobirà 12.073,05 
1559 04-07-2014 Eliminació RSU al dipòsit Conselh Generau d’Aran 18.410,36 
1560 04-07-2014 Eliminació RSU al dipòsit Ecovidrio 2.407,05 
1561 21-07-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 1.713,60 
1562 22-07-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A ERP España  160,82 
1563 22-07-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecotic  226,90 
1564 22-07-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecolec 308,38 



1565 22-07-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecoasimelec 128,90 
1566 24-07-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 4.084,69 
1567 24-07-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 1.426,60 
1568 24-07-2014 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 639,39 
1569 24-07-2014 Gestió planta transferència  Ecoembalajes España, SA 417,90 
1570 06-08-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  7.189,90 
1571 06-08-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  17.623,54 
1572 06-08-2014 Eliminació RSU al dipòsit  Conselh Generau d’Aran 24.427,05 
1573 07-08-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 1.410,74 
1574 08-08-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.554,19 
1575 08-08-2014 Pus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 970,19 
1576 08-08-2014 Gestió planta transferència  Ecoembalajes España, SA 634,13 
1577 12-08-2014 Repartiment de sal  Ajunt. Sarroca de Bellera  2.963,29 
1578 12-08-2014 Repartiment de sal  Ajunt. De Talarn  75,02 
1579 18-08-2014 Recollida monomaterial  Ecoemblajes España, SA 1.694,00 
1580 18-08-2014 Paper i cartró J. Vilella Felip, SL 2.016,54 
1581 27-08-2014 Oli mineral  Catalana de tractaments 

d’olis residuals, SA 
196,02 

1582 18-09-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  10.595,28 
1583 18-09-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  23.894,41 
1584 18-09-2014 Eliminació RSU al dipòsit  Conselh Generau d’Aran  34.501,45 
1585 19-09-2014 Ferralla  Ballestas Calmet, SL 206,00 
1586 19-09-2014 Gestió RAEE PRM cat. A Ecolec 186,80 
1587 18-09-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio 2.383,37 
1588 03-10-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  5.759,96 
1589 03-10-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  13.971,31 
1590 03-10-2014 Eliminació RSU al dipòsit  Conselh Generau d’Aran  24.221,51 
1591 08-10-2014 Recollida i transport vidre Ecovidrio  2.542,38 
1592 04-11-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  7.112,74 
1593 04-11-2014 Eliminació RSU al dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  12.831,46 
1594 04-11-2014 Eliminació RSU al dipòsit  Conselh Generau d’Aran  21.084,59 
1595 04-11-2014 Ferralla  Ballestas Calmet, SL 266,00 
1596 04-11-2014 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.608,01 
1597 04-11-2014 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL 2.722,39 
1598 07-11-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecotic  358,56 
1599 07-11-2014 Gestió RAEE PRM Cat. B Ecolec 504,95 
1600 07-11-2014 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecoasimelec  131,86 
1601 07-11-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.014,96 
1602 07-11-2014 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA 1.418,18 
1603 07-11-2014 Plus addicional transport Ecoembalajes España, SA 848,80 
1604 07-11-2014 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA 554,79 
1605 07-11-2014 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA 2.170,58 
1606 07-11-2014 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 925,71 
1607 07-11-2014 Gestió a través pl. transfer Ecoembalajes España, SA 605,06 
1608 17-11-2014 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  2.730,13 
1609 12-11-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.848,11 
1610 12-11-2014 Gestió a través pl. transfer. Ecoembalajes España, SA 724,37 
1611 12-11-2014 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 1.108,26 
1612 17-11-2014 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.089,76 

 
Dotzè.- Aprovació de la devolució de fiances.  
 



Atès que l’empresa MIQUEL RIUS, SA ha sol�licitat al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per 
respondre del compliment de les contractacions que es descriuen a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XX. Municipis de 
Conca de Dalt, la Pobla de Segur, Senterada, Gavet de la Conca i Talarn. 
Import: 6.716,42 € 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, on es fa constar que es pot 
retornar la fiança. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa MIQUEL 
RIUS, SA per respondre del compliment de les contractacions que es 
descriuen a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XX. Municipis de 
Conca de Dalt, la Pobla de Segur, Senterada, Gavet de la Conca i Talarn. 
Import: 6.716,42 € 
SEGON- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Tretzè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Exp. 
275/2013. 
 
Vista la documentació presentada per la sra. Rosa Collo Contra 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 
situat al polígon industrial partida La Colomina núm. 5 de Tremp. 
  
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és 
procedent la devolució de l’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2014 per 
import de 112,73 €, atenent que es va donar de baixa de l’activitat 
empresarial i professional en data 15 de setembre de 2013. 
  
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que 
regula el cobrament de la taxa de referència. 
 



Vist l’informe tècnic 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 3 de novembre 
de 2014 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució del ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2014, per import de 112,73 € a la sra. Roca Collo Contra, 
de l’immoble situat al polígon industrial partida La Colomina núm. 5 de 
Tremp.  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la persona interessada 
 
Catorzè.- Informes. Exp. 348/2014 
 
Primer 
El sr. Ubach informa sobre els ajuts atorgats durant l’estiu de 2014 als 
menors de la comarca per la seva participació en diferents esplais. 
 
Segon 
El sr. Ardanuy informa del contingut de la exposició itinerant de l’Agència 
Catalana de Consum que s’instal�larà a Tremp (davant de l’Epicentre) des 
del 29 de novembre fins al 5 de desembre. El dia 28 de novembre serà 
inaugurada pel director de l’Agència Catalana de Consum, a les 10.30 hores 
i el Consell Comarcal en farà la difusió als diferents sectors de la comarca. 
 
Tercer 
El sr. Ardanuy informa que l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb la col�laboració 
del Consell Comarcal, organitzarà l’actuació Christmas de l’Orfeó Lleidatà a 
Tremp, en principi pel dia 12 de desembre d’enguany. 
 
Quart 
El sr. Ubach informa de la signatura del conveni entre el Consell Comarcal i 
el Ministeri de Defensa el dia 13 de novembre de 2014, per l’ús de la piscina 
coberta de l’AGBS. Resumeix el contingut del conveni. Creu que és un 
servei comarcal molt necessari, on inicialment hi ha 173 persones que 
l’utilitzen. 



 
Cinquè 
El sr. Ubach informa sobre el programa Esport Blanc Escolar, que permetrà 
que els nens de 3r de primària de tot un centre (Els Raiers de la Pobla de 
Segur) en el cas de la nostra comarca, coneguin l’esquí com activitat 
escolar, que es considerarà un crèdit escolar. 
En 4 o 5 anys s’afegiran tots els centres de la comarca i del Pirineu dels 
cursos de 3r i 4t de primària. 
 
Resumeix les aportacions del Consell Català de l’Esport i de la Diputació de 
Lleida durant els 8 dies que durarà l’activitat. El Consell Esportiu del Pallars 
Jussà ho gestionarà i el Consell Comarcal assumirà la despesa del transport.  
 
Sisè 
El sr. Ubach informa de la presentació del Pla de suport a l’educació 
“Jussàeducació” el dia 25 de novembre de 2014 a les 18.00 hores. 
 
Setè 
El sr. Ubach informa que l’escriptor Llorens Sánchez i Vilanova ha cedit una 
part del seu fons bibliogràfic, que ha publicat com autor, a l’Arxiu Comarcal. 
 
Quinzè.- Precs i Preguntes. Exp. 347/2014 
 
En aquest punt de l’orde del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
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 habilitada,    Vist i plau                        
       El President, 
 


