
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 3 DE DESEMBRE DE 2018 
   
NÚM.: 7/2018 
DATA:  3 de desembre de 2018 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 17.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 18.15 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mí, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. CONSTANTE ARANDA  FARRERO 
VICEPRESIDENTA 1a 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
CONSELLERS 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
 
Quòrum 
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de 
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la 
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori 
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones 
que els substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 5 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 



 
Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 

Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió 
ordinària de 7 d’agost de 2018. Exp. 294/2018 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 7 d’agost 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 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 7 d’agost de 2018, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 380/2018 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 380/2018, que es donen íntegrament per reproduïts i 
que es descriuen a continuació: Número: 159/2018 deixant sense efectes 
el decret de presidència núm. 210/2004 i nomenar les funcionàries Sres. 
Farrús i Ruché competents per l’expedició de còpies autèntiques. 
162/2018 aprovant l’adjudicació del servei “certificat energètic CEEX de 
l’edifici del Consell Comarcal i pel certificat energètic CEEX de l’edifici 
Consell Comarcal després de la instal·lació de la il·luminació LED” a 
l’empresa Sant Cugat Centre Tècnic, SRLP. 167/2018 aprovant la memòria 
de previsió de costos d’urgència social i de teleassistència per a l’any 2018 i 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 168/2018 aprovant el 
COSE dels menors JM i JLSV. 169/2018 sol·licitant a la direcció general de 
protecció social el conveni entre l’ICASS i el Consell Comarcal per la 
prestació del servei del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç 
per l’any 2019. 170/2018 aprovant el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i l’ajuntament de Senterada per la prestació del servei 
d’assistència tècnica en l’àmbit dels serveis urbanístics. 171/2018 
delegant la secretaria de la reunió de la Junta de Govern del dia 7 d’agost 
de 2018 a la Sra. Viu. 172/2018 aprovant la renovació del COSE del 



menor LGSB. 173/2018 sol·licitant al SOC una subvenció per la 
contractació en pràctiques de les persones beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya. 174/2018 aprovant el reconeixement dels 
serveis previs prestats per la Sra. LCC. 175/2018 aprovant l’adjudicació 
del subministrament de Boc’n Roll a l’empresa Marcadiferencia, SL. 
176/2018 aprovant la 1a certificació de l’obra “Pla d’actuacions de 
conservació i arranjament de la xarxa de camins d’accés a nuclis habitats 
del Pallars Jussà 2017-2018” i la fra. Núm. 525 de l’empresa Ecoasfalt, SA. 
177/2018 aprovant la memòria de l’actuació “Diagnosi del servei públic de 
recollida selectiva i plans d’actuació de residus municipals al Pallars Jussà” i 
de l’actuació “Actuacions per al foment i millora de la recollida selectiva de 
la fracció orgànica de residus municipals al Pallars Jussà” i sol·licitud de 
subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya. 179/2018 aprovant la 
situació d’excedència voluntària de la Sra. MBC. 180/2018 aprovant el 
COSE dels menors A i HJP. 181/2018 admetent a tràmit la reclamació 
presentada per l’empresa Servillar Gent Gran, SL i nomenant l’òrgan 
instructor. 182/2018 aprovant que la Sra. MIM pugui gaudir d’una 
reducció de la jornada laboral d’un 28,57% amb caràcter retribuït. 
183/2018 aprovant el complement de millora del sou del Sr. MAG. 
184/2018 aprovant la memòria de l’actuació “Coordinació turística des de 
l’Epicentre per a la promoció econòmica del Pallars Jussà” i sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida. 185/2018 aprovant la memòria “Pla 
d’actuacions de promoció turística. Pallars Jussà 2018” i sol·licitud de 
subvenció al Patronat intercomarcal de Turisme Terres de Lleida. 
188/2018 aprovant la 2a certificació de l’obra “Pla d’actuacions de 
conservació i arranjament de la xarxa de camins d’accés a nuclis habitats 
del Pallars Jussà 2017-2018” i la fra. Núm. 533 de l’empresa Ecoasfalt, SA. 
189/2018 declarant deserts els lots 8 i 11 del servei de transport escolar 
amb vehicles de menys de 9 places. I adjudicant els lots 2, 3, 4, 8, 11 i 13. 
194/2018 aprovant el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’ajuntament de la Torre de Capdella per la cessió d’ús dels espais o 
instal·lacions del municipi per realitzar el projecte de millora i manteniment 
de l’espai públic de camins i pistes forestals dels del programa treball i 
formació. 195/2018 aprovant el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal, l’empresa Alessa Catering Services, SA, l’empresa Aramark 
Servicios de Catering, S.L.U i el Consell Català de la producció integrada. 
197/2018 concedint els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019. 
198/2018 aprovant l’inici d’expedient de contractació del servei de 
menjador escolar del col·legi d’Espluga de Serra i l’adjudicació a favor de 
ESN. 199/2018 aprovant el projecte executiu de l’obra “Senyalització de la 
xarxa de senders per mantenir el reconeixement Geoparc per part de la 
UNESCO”. 200/2018 aprovant les sol·licituds del Servei de Teleassistència. 
201/2018 formalitzant el contracte de compravenda del vehicle furgoneta 
Fiat Ducato. 202/2018 aprovant el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp per la gestió 
conjunta del projecte “Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà 2018”. 
205/2018 aprovant el text del conveni de col·laboració entre el Consell 



Comarcal i el Consell Esportiu del Pallars Jussà, per les activitats en les 
instal·lacions esportives de la piscina de l’AGBS. 206/2018 aprovant l’inici 
de l’expedient de contractació del subministrament d’una caixa 
bicompartimentada de 30 m3 per a la recollida selectiva i l’adjudicació a 
favor de l’empresa C.M. Hnos Azor. 207/2018 desestimant les al·legacions 
formulades pel Sr. JPG i germans PG en relació al Padró fiscal de la Taxa 
2017. 208/2018 aprovant el conveni específic d’actuacions pels anys 2018 
a 2021 entre la UB i el CCPJ. 210/2018 aprovant la pròrroga dels 
contractes de treball dels Srs. AIE i JIG. 212/2018 aprovant la renovació 
del COSE dels menors G i OVB. 213/2018 aprovant la renovació del COSE 
dels menors J,I,A i JJSA. 214/2018 aprovant la convocatòria del concurs 
“Premi Jove Emprenedor/a” per l’anualitat 2018. 215/2018 aprovant el 
protocol de l’actuació de suport a la iniciativa per normalitzar la lactància 
materna en els espais públics. 216/2018 aprovant la memòria de 
l’actuació “XIV Festival del Romànic i dels Castells de Frontera” i sol·licitud 
de subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 217/2018 aprovant la 
memòria del projecte “ARRELA’T Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció al 
SOC. 219/2018 aprovant el text del conveni entre FGC i el CCPJ per als 
forfets de la temporada d’esquí 2018-2019. 220/2018 aprovant el text del 
conveni de col·laboració entre el CCPJ, CCPS, CCC, CCAR, CCAU i CGA per a 
la realització del projecte Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran. 
222/2018 aprovant l’adhesió del CCPJ a la pròrroga de l’Acord signat el 
2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relació a la 
contractació de persones en situació d’atur. 223/2018 aprvoant l’inici 
d’expedient de contractació del subministrament de 8 cotenidors i 
adjudicació a favor de Rototank, SL. 224/2018 aprovant la memòria 
descriptiva de les accions d’experiència laboral, accions de formació i 
coordinació en el marc del Programa Treball i Formació i sol·licitud de 
subvenció al SOC. 225/2018 nomenant la Sra. PTV i la Sra. MGFC vocals 
titular i suplent de la plaça de Tècnic d’administració local de l’ajuntament 
de la Torre de Capdella. 226/2018 desestimant que el termini màxim per 
resoldre la petició formulada mitjançant instància de data 31-07-2018 
“sol·licitud d’accés a informació pública i reclamació en matèria de 
responsabilitat patrimonial contra el CCPJ” és de sis mesos. 227/2018 
aprovant la certificació de millores d’obra ofertades de l’obra “Programa 
d’actuacions urgents en vies d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà 
2016”. 228/2018 aprovant l’ampliació de la jornada laboral de la Sra. AFV. 
231/2018 aprovant el complement de millora del sou a la Sra. MTGA. 
233/2018 sol·licitant al Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies una 
subvenció per al Projecte “Ateneu Cooperatiu a l’Alt Pirineu i Aran”. 
235/2018 aprovant la memòria de l’acció “Impuls empresarial dels Pallars” 
i sol·licitud de subvenció al Dep. d’Empresa i Coneixement. 236/2018 
aprovant el document d’acceptació de condicions d’ús de les instal·lacions 
esportives de l’AGBS. 241/2018 aprovant vàries sol·licituds del servei de 
teleassistència. 242/2018 aprovant el text de la 1a addenda del conveni 
de col·laboració entre el CCPJ i l’AMPA de l’escola Valldeflors. 243/2018 
aprovant les addendes de pròrroga dels convenis entre el CCPJ i cadascun 



dels ajuntaments de Tremp, Talarn, La Pobla de Segur i Isona en matèria de 
polítiques de joventut. 245/2018 atorgant el Premi de la 8a Beca de 
recerca del Pallars Jussà i el primer pagament. 246/2018 aprovant l’inici 
de l’expedient de contractació de l’obra “Senyalització de la Xarxa de 
Senders per mantenir el reconeixement Geoparc per part de la UNESCO”, 
els Plecs de clàusules, la licitació, el nomenament de la Mesa de 
contractació i dels custodis. 247/2018 aprovant la memòria “Activitats 
culturals al PJ en el marc de l’any Europeu del Patrimoni cultural” i 
sol·licitud de subvenció a l’IEI. 248/2018 nomenant les Srs. MGFC i FAL 
vocals titular i suplent de la plaça de tècnic/a de l’Associació Geoparc Conca 
de Tremp-Montsec. 251/2018 sol·licitud de subvenció a la Diputació de 
Lleida per al finançament dels serveis de transport escolar i menjador 
escolar no obligatori del curs 2017-2018. 253/2018 sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida pel manteniment de l’aplicatiu “Hestia” 
anualitat 2018. 260/2018 prenent coneixement de la proposta de 
l’operació “Camins tradicionals dels Pirineus” pel que fa a l’actuació de la 
comarca del Pallars Jussà, autoritzant l’execució a la Diputació de Lleida i el 
compromís de finançament. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.- 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. 380/2018 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 381/2018 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a 
l’expedient núm. 381/2018 que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número 49/2018 aprovant vàries factures i el 
seu pagament. 60/2018 aprovant el pagament de rebuts de l’IBI. 
64/2018 aprovant vàries factures i el seu pagament. 65/2018 aprovant la 
compra de bitllets de FGC i un pagament a l’Agència Catalana de Turisme. 
66/2018 aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la nòmina del 
mes de juliol. 67/2018 atorgant un ajut d’urgència social. 69/2018 
aprovant la fra. Núm. 8 de NFC. 70/2018 atorgant una bestreta de caixa a 
la Sra. CV per ajuts d’urgència social. 71/2018 atorgant ajuts d’urgència 
social. 72/2018 aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la 



nòmina dels mes d’agost. 73/2018 atorgant ajuts d’urgència social. 
75/2018 aprovant la compra de bitllets de RENFE. 76/2018 aprovant 
vàries factures i el seu pagament. 77/2018 aprovant el pagament de 
rebuts de l’IBI. 78/2018 atorgant ajuts d’urgència social de pobresa 
energètica. 79/2018 atorgant un ajut d’urgència social. 80/2018 
aprovant el pagament a l’ajuntament de Tremp per la compensació 
d’entrada de residus a l’abocador i el pagament al CPNL de l’aportació de 
l’anualitat 2015. 81/2018 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. CV per 
ajuts d’urgència social. 82/2018 atorgant els AID’s del curs 2017-2018 a 
vàries famílies. 84/2018 aprovant el pagament de dietes i quilometratge a 
la nòmina del mes de setembre. 85/2018 aprovant varis pagaments. 
86/2018 atorgant un ajut d’urgència social. 87/2018 atorgant un ajut 
d’urgència social de pobresa energètica. 88/2018 aprovant vàries factures 
i el seu pagament. 90/2018 atorgant un ajut d’urgència social. 91/2018 
aprovant la compra de bitllets a Renfe i pagament a l’Agència Pirineu 
Emoció. 92/2018 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. CV per ajuts 
d’urgència social. 93/2018 aprovant una factura i el seu pagament. 
94/2018 aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la nòmina del 
mes d’octubre de 2018 de varis treballadors. 95/2018 aprovant el 
pagament de subvencions atorgades. 96/2018 aprovant la compra de 
tiquets per la Festa intergeneracional. 97/2018 atorgant un ajut d’urgència 
social. 99/2019 atorgant un ajut d’urgència social. 100/2018 aprovant el 
2n pagament de la 6a i 7a Beca de recerca del Pallars Jussà. 101/2018 
atorgant un ajut d’urgència social.    
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
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.- Aprovació dels documents tècnics de les accions que es 
presentaran al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 

 
Vistos els documents tècnics, que consten a l’expedient, de les accions 
següents: 

 



Acció 1. Projecte executiu de l’actuació “ITINERARI PEL MARGE DRET DEL 
NOGUERA PALLARESA ENTRE ELS EMBASSAMENTS DE SANT ANTONI I 
TERRADETS” redactat pel Sr. Jordi Castilló Carretero, enginyer de forests, 
amb un pressupost de  504.132,23 € més l’IVA vigent al 21% per import de 
105.867,77 €. 
Acció 2. Avantprojecte de l’actuació “CENTRE BOUMORT - ESPAI 
D’INTERPRETACIÓ DE LA NATURA”, redactat pel Sr. Artur Juanmartí Solé, 
arquitecte, amb un pressupost de 195.292,69 € més l’IVA vigent al 21% per 
import de 41.011,46 €.  
Acció 3.  Document executiu de l’actuació “Pla de comunicació i accions de 
difusió”, redactat pel Sr. Ramon Iglesias Palau, tècnic de desenvolupament 
turístic del Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb un pressupost de 
231.822,06 € més l’IVA al 21 % per import de 48.682,63 €.  
Acció 4. Document executiu de l’actuació “IMPLANTACIÓ D'ITINERARIS DE 
NATURA DE RAQUETES I ESQUÍ DE MUNTANYA”, redactat pel Sr. Jordi 
Gavaldà, geòleg, amb un pressupost de 48.380,00 € més l’IVA vigent al 
21% per import de 10.159,80 €.  
Acció 5. Projecte executiu de l’actuació “INSTAL·LACIÓ D’UNA PANTALLA 
DE LEDS A L’ÀREA DE RECEPCIÓ DEL CONGOST MONT-REBEI”, redactat pel 
Sr. Jordi Castilló Carretero, enginyer de forests, amb un pressupost de  
9.421,49 € més l’Iva vigent al 21% per import de 1.978,51 €. 
Acció 6. Projecte executiu de l’actuació “TRENCAMENT DE LA FRACTURA 
DIGITAL ALS NUCLIS i ESPAIS NATURALS DE SANT ESTEVE DE LA SARGA” 
redactat pel Sr. Jordi Castilló Carretero, enginyer de forests, amb un 
pressupost de31.389,26 € més l’IVA vigent al 21% per import de 6.591,74 
€. 
Acció 8. Avantprojecte de l’actuació “INSTAL·LACIÓ DE VIA FERRATA EN 
EMBASSAMENT DE TERRADETS” redactat pel Sr. Alberto Campo Siria, 
enginyer industrial, amb un pressupost de 26.500,00 € més l’IVA vigent al 
21% per import de 5.565,00 €.  
Acció 9. Document executiu per l’actuació “HONORARIS TÈCNICS PEL 
DISSENY  I SUPERVISIÓ D'UNA VIA FERRADA” redactat pel Sr. Jordi Castilló 
Carretero, enginyer de forests, amb un pressupost de 6.550,00 € més l’IVA 
vigent al 21% per import de 1.375,50 €.  
Acció 10. Document executiu per l’actuació “HONORARIS TÈCNICS PER A 
LA DEFINICIÓ D'UN CAMP D’ESLALOM A LA LLERA DEL RIU NOGUERA – P. 
SEGUR”,  redactat pel Sr. Jordi Castilló Carretero, enginyer de forests, amb 
un pressupost de 7.950,00 € més l’IVA vigent al 21% per import de 
1.669,50 € 
Vist l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3.h) 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel President del Consell en data 6 
d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i 
resta de legislació de règim local concordant, 



 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar els projectes executius i documents executius de les 
accions que consten a la part expositiva de l’acord. 
SEGON.- Exposar aquests documents i l’acord d’aprovació a informació 
pública per un termini d’un mes en el BOPL, DOGC i al tauler d’anuncis, per 
tal que es puguin presentar al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n 
presenta cap, els avantprojectes quedaran aprovats definitivament sense 
necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació de la Memòria tècnica de l’operació “Foment del 
Patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà” i de la sol·licitud 
de subvenció al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 
Exp. 417/2018. 

 
Vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, de convocatòria del 
cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 del PO 
FEDER Catalunya 2014-2020, publicada al DOGC núm. 7698 el dia 3 de 
setembre de 2018. 
 
Vist el document descriptiu de l’operació “Foment del Patrimoni natural 
d’interès turístic al Pallars Jussà”, redactat pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal, amb un pressupost total d’1.391.000,04 € IVA inclòs. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3. h. i j.) 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel President del Consell en data 6 
d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i 
resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el document descriptiu de l’operació “Foment del 
Patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà”, redactat pels serveis 
tècnics del Consell Comarcal, amb un pressupost total d’1.391.000,04 € IVA 
inclòs. 
SEGON.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 
582.627,22 € per dur a terme les accions descrites en el document de 
l’operació “Foment del Patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà”, a 
l’empara de la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol. Eix prioritari 6. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 



Sisè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
35/2018. 
 
Vist el text del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat pel Ple 
del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 9 d’agost de 2016, el 
qual inclou a la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.  
 
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de 
2013. 
 
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió 
de subvenció segons s’indica a continuació:   
 
SAD Dependència       

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2017/00242 ESC 4077793-- 05/04/2018 REVISIÓ 
26,47%         5h/m  
 atenció social i personal 

2015/00064 MCS 4077319-- 01/08/2018 REVISIÓ 
75%    25h/m 
Atenció social i personal  

2017/00120 AQS 2709998-- 01/08/2018 ALTA  

24,58%   6h/m  Atenció 
social i personal i 8h/m 
atenció i cura de la llar  

2018/00024 CBN 4074027-- 01/09/2018 ALTA  

100% 
11h/m atenció social i 
personal i 10 h/m ordre i 
cura de la llar  

2014/0012 LCA 4060600-- 24/10/2018 ALTA 
93,5%    30 h/m atenció 
social i personal  

2018/00266 ARC 4074025-- 22/10/2018 ALTA 
75%   25 h/m atenció 
social i personal  

2012/00013 APB 3724089-- 01/11/2018 REVISIÓ 

50,35%    18h/m atenció 
social i personal i 12 h/m 
ordre i cura de la llar  

 
SAD Social       

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2017/00253 RPP 4077672-- 07/07/2018 ALTA 
50%         8h/m  
Ordre i cura de la llar 

2017/00143 MIA 4083697-- 01/06/2018 ALTA 
75%    8h/m 
Ordre i cura de la llar  

2018/00111 MRB 4074036-- 01/06/2018 ALTA 
100%    6h/m 
Ordre i cura de la llar 



2018/00233 MSC 3730716-- 03/10/2018 ALTA 
75%      8h/m  Ordre i cura 
de la llar 

2012/00033 LEB 4070906-- 01/06/2018 REVISIÓ 

75%   8h/m Ordre i cura de 
la llar i 8 h/m atenció social 
i personal 

2018/00205 EMG 3795875-- 08/10/2018 ALTA  

100%   10h/m Ordre i cura 
de la llar i 12 h/m atenció 
social i personal 

 

 
SAD menors en risc social  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/ Menors en 
risc social   % Subv.  

2015/00176 FLC 1386685-- 05/06/2018 ALTA 100%        6 h/m     
2014/00271 EMLS 4794267-- 11/07/2018 ALTA 100 %       6 h/m 
2018/00221 NB X361355-- 03/08/2018 ALTA 100%        8 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 6 
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.  

2017/00242 ESC 4077793-- 05/04/2018 REVISIÓ 
26,47%         5h/m  
 atenció social i personal 

2015/00064 MCS 4077319-- 01/08/2018 REVISIÓ 
75%    25h/m 
Atenció social i personal  

2017/00120 AQS 2709998-- 01/08/2018 ALTA  

24,58%   6h/m  Atenció 
social i personal i 8h/m 
atenció i cura de la llar  

2018/00024 CBN 4074027-- 01/09/2018 ALTA  
100%   11h/m atenció 
social i personal i 10 h/m 

2018/00063 EGG 26442487P 01/10/2018 ALTA 

100%  8h/m Ordre i cura de 
la llar i 16 h/m atenció social 
i personal  

2018/00291 GVC 36593742Y 05/11/2018 ALTA 
100 %  30 h/m atenció 
social i personal  

2013/00226 CGG 40815410R 09/11/2018 ALTA 
75%  8 h/m Ordre i cura de 
la llar  



ordre i cura de la llar  

2014/0012 LCA 4060600-- 24/10/2018 ALTA 
93,5%    30 h/m atenció 
social i personal  

2018/00266 ARC 4074025-- 22/10/2018 ALTA 
75%   25 h/m atenció 
social i personal  

2012/00013 APB 3724089-- 01/11/2018 REVISIÓ 

50,35%    18h/m atenció 
social i personal i 12 h/m 
ordre i cura de la llar  

 
SAD Social       

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2017/00253 RPP 4077672-- 07/07/2018 ALTA 
50%         8h/m  
Ordre i cura de la llar 

2017/00143 MIA 4083697-- 01/06/2018 ALTA 
75%    8h/m 
Ordre i cura de la llar  

2018/00111 MRB 4074036-- 01/06/2018 ALTA 
100%    6h/m 
Ordre i cura de la llar 

2018/00233 MSC 3730716-- 03/10/2018 ALTA 
75%      8h/m  
Ordre i cura de la llar 

2012/00033 LEB 4070906-- 01/06/2018 REVISIÓ 

75%   8h/m Ordre i cura de 
la llar i 8 h/m atenció social 
i personal 

2018/00205 EMG 3795875-- 08/10/2018 ALTA  

100%   10h/m Ordre i cura 
de la llar i 12 h/m atenció 
social i personal 

 

 
SAD menors en risc social  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/ Menors en 
risc social   % Subv  

2015/00176 FLC 1386685-- 05/06/2018 ALTA 100%        6 h/m     
2014/00271 EMLS 4794267-- 11/07/2018 ALTA 100 %       6 h/m 
2018/00221 NB X361355-- 03/08/2018 ALTA 100%        8 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. 
 
Setè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb 
modalitat de xecs-servei. 2n i 3r trimestre de 2018 
 

2018/00063 EGG 26442487P 01/10/2018 ALTA 

100%  8h/m Ordre i cura de 
la llar i 16 h/m atenció social 
i personal  

2018/00291 GVC 36593742Y 05/11/2018 ALTA 
100 %  30 h/m atenció 
social i personal  

2013/00226 CGG 40815410R 09/11/2018 ALTA 
75%  8 h/m Ordre i cura de 
la llar  



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 2n i 3r trimestre de 2018, que 
consten a l’expedient, presentades pels usuaris següents:  
 

Inicials 
Nom i cognoms DNI 

Data inici/Alta 
servei Tipologia Servei 

AGR 4071160-- 03/05/2018 Assistència a la persona  
AMH 2608974-- 11/06/2018 Assistència a la persona  
CGB 4069585-- 07/05/2018 Assistència a la persona  
JBB 4071045-- 03/04/2018 Assistència a la persona 
MRC 3640603-- 03/05/2018 Assistència a la persona i neteja 
AOT 3853674-- 07/05/2018 Neteja  
VFD 4073239-- 21/08/2018 Assistència a la persona 
DM X423093-- 12/07/2018 Neteja 
GVT 4077917-- 13/08/2018 Neteja 
NNS 4071162-- 23/08/2018 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar emetre els xecs-servei als usuaris següents i la 
bonificació d’1/3 del cost del preu hora, tal com estableix l’article 3.2 del 
Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà: 
 

Inicials 
Nom i cognoms DNI 

Data inici/Alta 
servei Tipologia Servei 

AGR 4071160-- 03/05/2018 Assistència a la persona  
AMH 2608974-- 11/06/2018 Assistència a la persona  
CGB 4069585-- 07/05/2018 Assistència a la persona  
JBB 4071045-- 03/04/2018 Assistència a la persona 
MRC 3640603-- 03/05/2018 Assistència a la persona i neteja 



AOT 3853674-- 07/05/2018 Neteja  
VFD 4073239-- 21/08/2018 Assistència a la persona 
DM X423093-- 12/07/2018 Neteja 
GVT 4077917-- 13/08/2018 Neteja 
NNS 4071162-- 23/08/2018 Neteja 

 
Vuitè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2018-2019. 
 
Atès que per decret de presidència núm. 74/2018, d’11 d’abril es 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 2018-2019 i 
següents i la convocatòria per al curs escolar 2018-2019. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 73 de 16 d’abril de 2018 i en 
el DOGC núm. 7605 de 24 d’abril de 2018 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL 
núm. 102 de 28 de maig de 2018.  
 
Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019, 
que consten a l’expedient, amb la proposta d’ajuts de menjador escolar per 
al curs 2018-2019, segons es descriu a continuació: 
 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta 
de % 

subvenció 

054/18-19 INS Tremp 1 ESO 50% 

055/18-19 Valldeflors P3 50% 

094/18-19 Valldeflors P3 50% 

111/18-19 Raiers 4 50% 

112/18-19 Raiers P3 50% 

215/18-19 Valldeflors 1 50% 

227/18-19 Raiers P5 50% 

240/18-19 M. Immaculada 1 ESO 50% 

241/18-19 M. Immaculada 2n 50% 

244/18-19 Valldeflors P3 50% 

245/18-19 M. Immaculada 1 50% 

246/18-19 Aeso Isona P3 50% 

247/18-19 M. Immaculada 4 50% 



248/18-19 INS Pobla 2 ESO 50% 

249/18-19 Raiers P3 50% 

250/18-19 Raiers 4 50% 

251/18-19 Valldeflors 1 50% 

252/18-19 Raiers P3 50% 

253/18-19 Aeso Isona 1 50% 

228/18-19 Valldeflors 5 100% 

229/18-19 Valldeflors   100% 

230/18-19 Valldeflors   100% 

231/18-19 Valldeflors   100% 

242/18-19 INS Tremp 1 ESO 100% 

129/18-19 Raiers 5 50% 

129/18-19 Raiers 5 100% 
243/18-19 M. Immaculada 6 Denegar  

 
Vist el decret de presidència 197/2018, de 10 de setembre, d’atorgament 
de l’ajut següent:   

Núm. exp.  Alumne  Col·legi  Curs  
% subvenció 

atorgada  

129/18-19 ALG Raiers 5 50% 
Atès que hi ha hagut un canvi en la situació familiar, s’ha revisat l’expedient 
i es proposa l’augment de la subvenció al 100% des del dia 1 d’octubre de 
2018.   
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 12 de setembre de 2018: 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de  subvenció 
atorgat  

054/18-19 INS Tremp 1 ESO 50% 

055/18-19 Valldeflors P3 50% 



215/18-19 Valldeflors 1 50% 

229/18-19 Valldeflors   100% 

230/18-19 Valldeflors   100% 

231/18-19 Valldeflors   100% 

242/18-19 INS Tremp 1 ESO 100% 
 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 d’octubre de 2018: 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de  subvenció 
atorgat  

094/18-19 Valldeflors P3 50% 

111/18-19 Raiers 4 50% 

112/18-19 Raiers P3 50% 

227/18-19 Raiers P5 50% 

240/18-19 M. Immaculada 1 ESO 50% 

241/18-19 M. Immaculada 2n 50% 

244/18-19 Valldeflors P3 50% 

245/18-19 M. Immaculada 1 50% 

246/18-19 Aeso Isona P3 50% 

247/18-19 M. Immaculada 4 50% 

129/18-19 Raiers  5 100 % 
 
TERCER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 15 d’octubre de 2018: 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de  subvenció 
atorgat  

248/18-19 INS Pobla 2 ESO 50% 

249/18-19 Raiers P3 50% 

250/18-19 Raiers 4 50% 
 
QUART.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 22 d’octubre de 2018: 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de  subvenció 
atorgat  

251/18-19 Valldeflors 1 50% 
 



CINQUÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1de novembre de 2018: 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de  subvenció 
atorgat  

252/18-19 Raiers P3 50% 
 
SISÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 27 de novembre de 2018: 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de  subvenció 
atorgat  

228/18-19 Valldeflors 5 100% 
 
SETÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 3 de desembre de 2018: 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de  subvenció 
atorgat  

229/18-19 Valldeflors   100% 
 
VUITÈ.- Denegar la sol·licitud d’ajut següent: 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

243/18-19 M. Immaculada 6 Denegar  

 
NOVÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
DESÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Novè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i 
ajuntaments. Exp. 384/2017 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i 
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 384/2017 i que 
es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals es descriu a 
continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire social, durant 
l’anualitat 2018: 
 

Sol·licitant Concepte 
Ajuntament Abella de la Conca  Fira de la Mel 
Associació Amics del Cinema  Mostremp 2018 
Assoc. D’Indústria i comerç d’Isona  Fira del Bolet “Boletus” 
CAPS Club d’atletisme  Cros Intercomarcal 2018 
CEPS Club d’Esquií Pobla de Segur  Firaski i Mercat 2a mà d’esquí  
 



Vist l’acord de la Junta de Govern de data 23 d’abril de 2018, d’atorgament 
d’una subvenció a l’Associació de la Gent Gran Sant Antolí d’Isona i Conca 
Dellà per l’actuació de la Colla dels Castellers de Lleida. 
 
Vist l’escrit de l’Associació de la Gent Gran Sant Antolí d’Isona i Conca, 
sol·licitant un canvi de l’acció a subvencionar i que aquesta sigui la Cantada 
d’havaneres. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions, entitats 
i ajuntaments de la comarca per a l’organització de les activitats de caire 
social, segons es descriu a continuació: 
 

Sol·licitant Concepte 
Import 

atorgat € 
Ajuntament Abella de la Conca  Fira de la Mel 200,00 € 
Associació Amics del Cinema  Mostremp 2018 1.500,00 € 
Assoc. D’Indústria i comerç d’Isona  Fira del Bolet “Boletus” 500,00 € 
CAPS Club d’atletisme  Cros Intercomarcal 2018 500,00 € 
CEPS Club d’Esquií Pobla de Segur  Firaski i Mercat 2a mà d’esquí  300,00 € 
 
SEGON.- Acceptar la sol·licitud de l’Associació de la Gent Gran Sant Antolí 
d’Isona i Conca i subvencionar la Cantada d’havaneres per import de 400,00 
€. 
TERCER.- 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. 

QUART.- Exposar aquest acord al públic, a la seu electrònica, de 
conformitat amb el que disposa l’article 8 (1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Desè.- 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 € 

2244 31/05/2018 recollida selectiva Ecoembalajes España, SA 26.400,00 
2245 07/06/2018 Recollida i transport de vidre  Ecovidrio 4.031,36 
2246 13/06/2018 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  7.278,69 
2247 13/06/2018 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà 10.619,33 
2248 13/06/2018 Servei eliminació residus  C. Generau d’Aran  23.929,53 
2249 16/06/2018 Servei escombraries 2018 AGBS 16.666,34 
2250 19/06/2018 Campanya sensibilització Ecoembalajes España, SA  2.322,07 
2251 19/06/2018 Campanya sensibilització  Ecovidrio  922,43 
2252 03/07/2018 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.502,98 
2253 03/07/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  5.580,37 
2254 03/072018 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.908,50 
2255 03/07/2018 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  1.097,70 
2256 03/07/2018 Gestió a traves pl. Transfer.  Ecoembalajes España, SA  717,62 
2257 05/07/2018 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  1.287,31 
2258 05/07/2018 Ferralla  Ballestas Calmet, SL  531,60 
2259 09/07/2018 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  10.428,37 
2260 09/07/2018  Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  12.658,17 
2261 09/07/2018 Servei eliminació residus  C. Generau d’Aran  30.142,76 
2262 16/07/2018 Oli deixalleria  Grinoil, SL  833,18 
2263 23/07/2018 Gestió RAEE PRM  Ecoasimelec  207,00 
2264 23/07/2018 Gestió RAEE PRM  Ecolec  196,69 
2265 23/07/2018 Gestió RAEE PRM Ecotic  291,50 
2266 25/07/2018 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.204,40 
2267 25/07/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  4.964,14 
2268 25/07/2018 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.594,42 
2269 25/07/2018 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  942,45 
2270 25/07/2018 Gestió a traves pl. Transfer.  Ecoembalajes España, SA  616,11 
2271 31/07/2018 Residus d’aliments  Coaliment Penedés, SAU  62,02 
2272 03/08/2018 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  2.079,63 
2273 05/09/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  4.730,06 
2274 05/09/2018 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.906,19 
2275 05/09/2018 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  883,42 
2276 05/09/2018 Gestió a través pl. Transfer.  Ecoembalajes España, SA  577,53 
2277 05/09/2018 Servei eliminació residus C. C. Pallars Sobirà  19.225,97 
2278 05/09/2018 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  10.193,44 



2279 05/09/2018 Servei eliminació residus  C. Generau d’Aran  32.152,16 
2280 12/09/2018 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.500,82 
2281 12/09/2018 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.884,86 
2282 12/09/2018 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  3.880,21 
2283 26/09/2018 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  14.321,42 
2284 26/09/2018 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  32.500,53 
2285 26/09/2018 Servei eliminació residus  C. Generau d’Aran  46.709,92 
2286 03/10/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  7.225,55 
2287 03/10/2018 Recollida en iglú Ecoembalajes España, SA  2.310,20 
2288 03/10/2018 Plus transport  Ecoembalajes España, SA  1.509,90 
2289 03/10/2018 Gestió a través pl. Transfer.  Ecoembalajes España, SA  987,09 
2290 03/10/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  9,08 
2291 03/10/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  9,09 
2292 03/10/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  9,06 
2293 03/10/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  9,08 
2294 03/10/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  9,11 
2295 03/10/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  9,10 
2296 03/10/2018 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  9,08 
2297 12/09/2018 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  1.297,27 
2298 04/10/2018 Ferralla  Ballestas Calmet, SL  477,60 
2299 04/10/2018 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  10.263,62 
2300 04/10/2018 Servei eliminació residus  C. Generau d’Aran  29.076,75 
2301 04/10/2018 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  15.606,08 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

1 19/06/2018 Documentació i informe PCAA Ajuntament Sarroca de Bellera  
145,44 

2 19/06/2018 Documentació i informe PCAA Ajuntament Gavet de la Conca  
145,44 

3 19/06/2018 Documentació i informe PCAA Ajuntament de Tremp  
145,44 

 
Vista la factura emesa pel Consell Comarcal pel servei del CDIAP Pallars 
Jussà descrita a continuació: 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

10/2018 31-10-2018  CDIAP Pallars Jussà Octubre 2018 Generalitat de Catalunya  
9.271,19 

 
De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència 
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del 



Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de 
desembre de 2015 i resta de legislació de règim local concordant. 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
ÚNIC.- Aprovar les factures emeses descrites a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Onzè.- 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  
MF – X0951969E 4,00 € 
MF – X0951969E 177,00 € 
MCS – 40710391T 6,00 € 
MFC – 40739975Y 35,00 € 
AVM – 41093329B 26,00 € 
BLP – 40774137J 80,00 € 

 
Atès que a les empreses descrites a continuació que han dut a terme el 
Servei de menjador escolar se’ls ha de retornar la fiança definitiva que 
van dipositar per respondre del compliment de la contractació d’aquest 
servei segons es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Empresa: Alessa Catering Services, SA 
Servei: menjador escolar INS Tremp i Escola AESO d’Isona cursos 2016-2017 i 
2017-2018. 
Import: 4.299,74 € 
Empresa: Aramark Servicios de Catering, SLU 
Servei: menjador escolar Escola Els Raiers cursos 2016-2017 i 2017-2018. 
Import: 3.776,23 € 
Empresa: Aramark Servicios de Catering, SLU 
Servei: menjador escolar INS de la Pobla de Segur curs 2017-2018. 
Import: 1.249,66 € 
 
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 6 
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  
MF – X0951969E 4,00 € 
MF – X0951969E 177,00 € 
MCS – 40710391T 6,00 € 
MFC – 40739975Y 35,00 € 
AVM – 41093329B 26,00 € 
BLP – 40774137J 80,00 € 

 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que van dipositar les empreses per 
respondre del compliment de la contractació del Servei de mejadors 
escolars segons es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Empresa: Alessa Catering Services, SA 
Servei: menjador escolar INS Tremp i Escola AESO d’Isona cursos 2016-2017 i 
2017-2018. 
Import: 4.299,74 € 
Empresa: Aramark Servicios de Catering, SLU 
Servei: menjador escolar Escola Els Raiers cursos 2016-2017 i 2017-2018. 
Import: 3.776,23 € 
Empresa: Aramark Servicios de Catering, SLU 
Servei: menjador escolar INS de la Pobla de Segur curs 2017-2018. 
Import: 1.249,66 € 
TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Dotzè.- 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 
Joan Burgués Mauri  4077825-- 2016 Sant Roc, 16 TREMP No és propietari  

Joan M. Pallarés Cañellas 7777712-- 2015-2016-
2017 

Benavent, 11 COVET No és propietari  

Amiento Amat Josep  4074089-- 2014-2015-
2016-2017 

Casa Pastisser Benavent de 
la Conca  

Rebut duplicat 



Esteve Civera Salto  3396936-- 2016 Mig, 23  TREMP No és propietari  
Veaceslav Ghiletchi X601261-- 2013 Verge de 

Montserrat, 4 
4t 1a 

TREMP No és propietari  

Jose Bonet Utge  7804441-- 2016 Cal Xato  Els Obachs 
de Llimiana  

No és habitable 

M. José Robles Majon  5240917-- 2015-2016 Bellavia, 19-21 
3r 1a 

POBLA DE 
SEGUR  

No és propietari  

Caixabank,, SA  A086636-- 2016 Unic, s/n Vilamolat de 
Mur  

No és propietari  

Frco. J. Anguita González  2602893-- 2007 A 
2017 

Pl. De 
l’Església, 3 

Torre 
Tamúrcia  

No és propietari  

M. Rosa Fité Castells  4069521-- 2017 C. Hospital, 27 
1r 

TREMP No és habitable  

Dolores Casamajó Lloret  1386638-- 2017 C. Lleida, 30 3r 
2a  

TREMP No és propietària 

Lluis Torroda Miró  4074754-- 2017 C. Pirineus,10 
C. Pallars, 15 A 

TREMP No és propietari 

Frco. Aix Meytadier, 
hereus  

4071174-- 2017 C. Dr. Roure, 
21 1r 2a 

TREMP DUPLICAT 

Ramon Cirera Armengau  4069483-- 2017 C. Sant Jaume. 
6 3r  

TREMP No és habitable  

M. Teresa Fillat Erta 7806698-- 2017 C. de la Costa, 
19 1r 

TREMP No és propietari  

Albert Martin Roig  7725540-- 2017 Casa Beneto  ARANSIS Error al padró 
Francisco Mas Batalla  4078847-- 2017 Cal Riba  Merea  No és habitable 

 
Tretzè.- Informes, precs i preguntes. 
 
La Sra. Solans, explica que el Centre d’Estudis d’Isona ha redactat un 
projecte d’arranjament de 14 safareigs del municipi. Pregunta si cal 
demanar la Declaració de bé cultural d’interès local. 
El Sr. Aranda li respon que no necessàriament i que pel que fa a 
l’arranjament del safareig del poble d’Isona l’ajuntament ha acordat 
concedir una subvenció del 100% de l’import pressupostat per aquesta 
actuació. 
 
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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