ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 12 DE JUNY DE 2017
NÚM.: 4/2017
DATA: 12 de juny de 2017
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.45 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
CONSELLERS
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
Quòrum
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones
que els substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 4 membres de la Junta
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum.

Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió
ordinària de 2 de maig de 2017. Exp. 135/2017
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió ordinària del dia 2 de maig de 2017, que s’ha tramés a tots els
consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 2 de maig de 2017, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Decrets de presidència. Exp. 198/2017
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 50/2017 al 52/2017, del 54/2017 al 56/2017, 58/2017, del
60/2017 al 63/2017, del 65/2017 al 66/2017, del 69/2017 al
70/2017, 72/2017, del 74/2017 al 82/2017, del 84/2017 al
87/2017 i 89/2017 que consten a l’expedient 198/2017 i es donen
íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:

ÚNIC.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Constantí
Aranda Farrero, número: 50/2017 aprovant la liquidació del pressupost
general de l’exercici 2016. 51/2017 aprovant les certificacions de l’obra
PG-MN-DL-2010/666 i el seu pagament. 52/2017 aprovant el Plec de
clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques de l’acció 3
“Estudio del Arte” del projecte GPS Tourism. 54/2017 autoritzant a
l’empresa Travel Nexus Spain, SL l’excursió anomenada “Ruta Nexus 4x4”.
55/2017 aprovant el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos de la
plaça d’un tècnic impulsor empresarial. 56/2017 aprovant el conveni de
col·laboració entre el SOC i el Consell Comarcal en el marc dels projectes
integrals 2016. 58/2017 aprovant els convenis de col·laboració per a la
formació vinculada al projectes singulars. 60/2017 aprovant vàries
sol·licituds del servei de teleassistència. 61/2017 aprovant el complement
de millora del sou de la Sra. EVT. 62/2017 nomenant la Mesa de
contractació del servei de transport i tractament de lixiviats del dipòsit
controlat del Pallars Jussà. 63/2017 nomenant la Mesa de contractació del
servei de transport adaptat al Centre de dia per a gent gran de Tremp.
65/2017 aprovant la renovació del compromís socioeducatiu dels menors A
i CFM. 66/2017 aprovant la 1a modificació del plec de clàusules
administratives i del plec de prescripcions tècniques del servei “Estudi del
potencial de desenvolupament turístic dels embassaments del Pallars
Jussà”. 69/2017 aprovant la memòria de l’actuació “Projecte Pallars
Cultural 2017” i sol·licitud de subvenció a l’IEI. 70/2017 aprovant el
compromís socioeducatiu del menor LGS. 72/2017 aprovant la memòria
“Pla d’actuacions de promoció turística. Pallars Jussà 2017” i sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Lleida. 74/2017 aprovant la memòria
“Infraestructures complementàries pel Centre de visitants del Pallars Jussà
2017” i sol·licitud de subvenció a l’IEI. 75/2017 nomenant el Sr. Aranda
representant del Consell Comarcal a la reunió de GlobaLleida de 12 de maig
de 2017. 76/2017 aprovant l’adjudicació del contracte menor de l’acció 3
“Estudios del Arte” a l’empresa Despatx Capellà Ballbé, SL. 77/2017
denunciant el conveni de col·laboració signat en data 31-10-2008, entre els
ajuntaments de Conca de Dalt, La Pobla de Segur, el Consell Comarcal i
l’Associació cultural Raiers de la Noguera Pallaresa. 78/2017 aprovant la
contractació urgent de la Sra. MGN. 79/2017 aprovant la contractació
urgent de l’arrendament d’un immoble per la prestació del servei CDIAP.
80/2017 aprovant el Plec de clàusules administratives, el Plec de
prescripcions tècniques i la convocatòria del procediment obert per la
contractació de l’acció 1 “Gestió del projecte” del projecte GPS Tourism.
81/2017 aprovant la pròrroga del contracte de treball a la Sra. NSA.
82/2017 autoritzant al Club 4x4 Terres de Lleida la realització d’una
excursió en vehicles 4x4. 84/2017 aprovant el conveni de col·laboració
entre el Consorci Leader Pirineu Occidental i el Consell Comarcal per
l’execució del projecte “ENFOCC”. 85/2017 desestimant la sol·licitud
presentada pel Sr. JAGU. 86/2017 aprovant l’addenda de modificació del

conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el
Consell Comarcal per actuacions a la xarxa de camins. 87/2017 aprovant
la sol·licitud de teleassistència del Sr. JMA. 89/2017 autoritzant a
l’empresa Guaja Racing la realització de l’excursió dins del programa ATV
Quad Festival.
Tercer.- Decrets de gerència. Exp. 197/2017.
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
102/2016, 103/2016, del 23/2017 al 24/2017, del 26/2017 al
29/2017, 32/2017, 34/2017 i del 36/2017 al 37/2017 que consten a
l’expedient 197/2017 i es donen íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- 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: 102/2016 atorgant ajuts d’urgència social.
103/2016 aprovant la fra. Núm. 160188 de l’Associació ALBA i el seu
pagament. 23/2017 atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència
social a la Sra. GPF. 24/2017 atorgant un ajut d’urgència social al Sr. DEB.
26/2017 atorgant el premi del concurs “Premi Jove Emprenedor” 2016.
27/2017 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. RMFB. 28/2017
aprovant el pagament de l’incentiu a la participació als alumnes del projecte
integral 2016. 29/2017 aprovant el pagament de l’assistència a la “I Nit de
la FP” i “30a edició dels premis PIMES 2017”. 32/2017 aprovant el
pagament de l’incentiu a la participació als alumnes del projecte singulars
2016. 34/2017 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. AS. 36/2017
aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la nòmina del mes de
maig de 2017. 37/2017 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. RMFB.
Quart.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de
cooperació i assistència municipal, anualitat 2017. Exp. 195/2017.
Vist el text, del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació i assistència

municipal, anualitat 2017, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament
per reproduït.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració.
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de cooperació i
assistència municipal, anualitat 2017, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.

Cinquè.- Acceptació de la subvenció definitiva del Programa
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. Exp.
39/2016.
Atès que el Consell Comarcal en el marc de la convocatòria regulada per
l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, va presentar l’operació “Valorització
del Patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística del Pallars
Jussà” amb un pressupost total d’1.116.067,20 €.
Vista la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig de la consellera de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, publicada al DOGC núm.
7381 de 31 de maig de 2017 on s’aprova aquesta operació en el marc del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
per un import d’1.015.661,49 €, amb les dades següents:
Entitat Sol·licitant
Codi Operació
Objecte específic
Nom Operació

Despesa elegible sol·licitada
Despeses no acceptades
Despesa elegible final
Cofinançament
FEDER
(50%
despesa elegible final)

de

la

Consell
Comarcal
del
Pallars Jussà
GO03-000823
OE.6.3.1
Valorització
del
Patrimoni
cultural i natural per a la
dinamització
turística
del
Pallars Jussà
1.116.067,20 €
100.405,71 €
1.015.661,49 €
507.830,75 €

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f, j) 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.- Acceptar la subvenció de 507.830,75 € per a l’operació
“Valorització del Patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística
del Pallars Jussà”, presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
SEGON.- Adoptar el compromís d’aportar la quantitat de 507.830,74 € per
tal de fer front a la resta de finançament de l’operació cofinançada pel
FEDER.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.

Sisè.- Aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i el Departament de la Presidència,
mitjançant el Consell Català de l’Esport.
Vist l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el
Departament de la Presidència per a l’impuls dels esports d’hivern en la
població infantil de les comarques de muntanya de Catalunya, signat en
data 20 de setembre de 2016, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduït.
Vist el text, de l’addenda per a l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars
Jussà al Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el
Departament de la Presidència, mitjançant el Consell Català de l’esport, per
a l’impuls dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques de
muntanya de Catalunya, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració.
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
5 membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar el text, de l’addenda per a l’adhesió del Consell
Comarcal del Pallars Jussà al Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i el Departament de la Presidència, mitjançant el Consell
Català de l’esport, per a l’impuls dels esports d’hivern en la població infantil
de les comarques de muntanya de Catalunya, que consta a l’expedient i es
dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda d’adhesió.
TERCER.- Trametre aquest acord al Consell Català de l’Esport.
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.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili.
Vist el text del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat pel Ple
del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 9 d’agost de 2016, el
qual inclou a la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de
2013.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió
de subvenció segons s’indica a continuació:
SAD SOCIAL
Núm. exp.
EBASP
2017/00148

Inicials
Nom i
cognoms
JMC

DNI
4080738--

SAD menors en risc social
Inicials
Núm. exp.
Nom i
EBASP
cognoms
DNI

Data inici
07/06/2017

Data inici

alta/
revisió
ALTA

alta/
revisió

2016/00263

DVC

Y058870--

16/05/2017

ALTA

2012/00159

SAN

X870139--

08/05/2017

ALTA

Tipologia SAD/ social
% Subv.
Atenció social i personal
24h/m
50%

Tipologia SAD/ menors en
risc social % Subv.
Atenció a menors i família
8h/m
100%
Atenció a menors i família
4h/m
100%

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell

Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- 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
2017/00148

Inicials
Nom i
cognoms
JMC

DNI
4080738--

Data inici
07/06/2017

alta/
revisió
ALTA

Tipologia SAD/ social
% Subv.
Atenció social i personal
24h/m
50%

SAD menors en risc social

Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

Data inici

alta/
revisió

2016/00263

DVC

Y058870--

16/05/2017

ALTA

2012/00159

SAN

X870139--

08/05/2017

ALTA

Tipologia SAD/ menors en
risc social % Subv.
Atenció a menors i família
8h/m
100%
Atenció a menors i família
4h/m
100%

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.
Vuitè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb
modalitat de xecs-servei. 1r trimestre 2017.
Vist el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, el qual inclou a
la Fitxa 1 el Servei d’ajuda a domicili.
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de
2013.
Vistes les sol·licituds de xecs-servei del 1r trimestre de 2017, que consten a
l’expedient, presentades pels usuaris següents:

Inicials
Nom i cognoms
AAB
MLS
NFF
RAM
ARB
DSE
IGP
MGJ
RPT
TMG

DNI
4073794-1788535-3753689-1812037-4074681-4071156-4077820-4071148-3682513-4078768--

Data inici/Alta
servei
01/03/2017
20/02/2017
17/01/2017
02/01/2017
21/02/2017
23/03/2017
02/01/2017
27/02/2017
14/02/2017
20/02/2017

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

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar emetre els xecs-servei als usuaris següents i la
bonificació d’1/3 del cost del preu hora, tal com estableix l’article 3.2 del
Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Pallars
Jussà:
Inicials
Nom i cognoms
AAB
MLS
NFF
RAM
ARB
DSE
IGP
MGJ
RPT
TMG

DNI
4073794-1788535-3753689-1812037-4074681-4071156-4077820-4071148-3682513-4078768--

Data inici/Alta
servei
01/03/2017
20/02/2017
17/01/2017
02/01/2017
21/02/2017
23/03/2017
02/01/2017
27/02/2017
14/02/2017
20/02/2017

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

Novè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i
ajuntaments. Exp. 620/2016.
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 620/2016 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 2017:
Sol·licitant
A Galet - Agrupació Arts Lliures
Escèniques Tremp
Ajuntament Salàs de Pallars
Ajuntament Salàs de Pallars
Ajuntament Salàs de Pallars
Associació Amics del Cinema de Tremp
Escola Folk del Pirineu
Associació pel Patrimoni de la Terreta
Ajuntament de Llimiana
Josep Bertran Cuders
Nucli agregat de Puigcercós
Club Basquet Tremp

Concepte
Obra: El boig i la camisa
Publicació llibre :
El tracte a la Fira de Salàs
XXVII Fira d'Art de Salàs de Pallars
XIII Diada de rememoració de la
Fira de tardor
Mostremp agost 2017
Activitats curs 2016-2017
Excavació arqueològica 2017
Vila Vella del Castellet
8a Fira del Mostillo
5a trobada de forjadors
Ajut a l'edició del llibre o compra
d'exemplars "Història del Pallars"
125è aniversari del poble
Activitat tècnica-treball i formació RTLL

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015
legislació de règim local concordant,

(2.3 k) del
del Consell
6 d’octubre
i resta de

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
A Galet - Agrupació Arts Lliures
Escèniques Tremp
Ajuntament Salàs de Pallars
Ajuntament Salàs de Pallars
Ajuntament Salàs de Pallars
Associació Amics del Cinema de
Tremp

Concepte
Obra: El boig i la camisa
Publicació llibre :
El tracte a la Fira de Salàs
XXVII Fira d'Art de Salàs de Pallars
XIII Diada de rememoració de la
Fira de tardor
Mostremp agost 2017

Import
atorgat €
300,00
200,00
500,00
500,00
1.500,00

Escola Folk del Pirineu
Activitats curs 2016-2017
Associació pel Patrimoni de la Terreta Excavació arqueològica 2017
Vila Vella del Castellet
Ajuntament de Llimiana
8a Fira del Mostillo
5a trobada de forjadors
Josep Bertran Cuders
Ajut a l'edició del llibre o compra
d'exemplars "Història del Pallars"
Nucli agregat de Puigcercós
125è aniversari del poble
Activitat tècnica-treball i formació
Club Basquet Tremp
RTLL

400,00
440,00
500,00
Compra de
50 llibres
850,00
250,00

SEGON.- Comunicar aquest acord a les entitats i/o associacions
corresponents, informant-los que cada entitat haurà d’aportar la
documentació següent:
1. Declaració jurada del finançament de l’actuació (en el document
model que trametrà el Consell).
2. Justificant de la inclusió de l’anagrama del Consell als documents de
difusió de l’acte.
TERCER.- Exposar aquest acord al públic, a la seu electrònica, de
conformitat amb el que disposa l’article 8 (1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Desè.- Aprovació
48/2017

de

la

devolució

d’ingressos

indeguts.

Exp.

1) Vista la documentació presentada pel Sr. Jordi Mauri Poch, sol·licitant la
devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa per a la recollida i
tractament de residus sòlids urbans (RSU), dels anys 2012, 2013, 2014 i
2015 del local situat a l’Av. Catalunya, 33 de La Pobla de Segur, per baixa
de l’activitat l’any 2007.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de les anualitats
2012, 2013, 2014 i 2015 per un import total de 386,40 €, atenent que el
Sr. Mauri ha aportat la documentació justificativa de la baixa de l’activitat el
dia 31 de desembre de 2007.
2) Vista la documentació presentada per la Sra. Roser Duran Boixadera,
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), dels anys 2013, 2014,
2015 i 2016 de l’immoble anomenat Casa Fuquinet de Sapeira al municipi
de Tremp.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de les anualitats

2013, 2014, 2015 i 2016 per un import total de 311,03 €, atès que
l’habitatge de referència està en ruïna tal com consta al certificat emès per
l’ajuntament de Tremp.
3) Vista la documentació presentada pel Sr. Alfons Armengol Cortinat,
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), dels anys 2013, 2014,
2015 i 2016, de l’immoble situat al C. Hospital, 7 de Tremp.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de les anualitats
2013, 2014, 2015 i 2016 per un import total de 311,03 €, atès que
l’habitatge de referència va ser enderrocat tal com consta a l’informe de
llicència urbanística emès per l’ajuntament de Tremp.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
regula el cobrament de la taxa de referència.
Vistos els informes tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
consta a l’expedient i la documentació complementària.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 2/2004
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i resta de legislació de règim local concordant.
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació de 29 de
desembre de 2015 i resta de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Gerent, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de les anualitats 2012, 2013, 2014 i 2015, per import total de 386,40
€ al sr. Jordi Mauri Poch, de local situat a l’Av. Catalunya, 33 de La Pobla de
Segur.
SEGON.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de les anualitats 2013, 2014, 2015 i 2016 per import total de 311,03
€, a la Sra. Roser Duran Boixadera de l’immoble anomenat Casa Fuquinet
de Sapeira al municipi de Tremp.
TERCER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de les anualitats 2013, 2014, 2015 i 2016 per import total de 311,03
€, al Sr. Alfons Armengol Cortinat de l’immoble situat al C. Hospital, 7 de
Tremp.

QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.
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.
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació:
Núm.
Fra.
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078

Data
07-04-2017
07-04-2017
07-04-2017
25-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
25-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
22-05-2017
29-05-2017
29-05-2017

Concepte
Servei eliminació RSU març
Servei eliminació RSU març
Servei eliminació RSU març
Ferralla vehicle 1419 DRX
Oli
Gestió RAEE PRM
Gestió RAEE PRM
Servei eliminació RSU abril
Servei eliminació RSU abril
Servei eliminació RSU abril
Recollida vidre
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus transport
Gestió a través pl. Transfer
Recollida selectiva
Recollida monomaterial
Plus addicional transport
Gestió a traves pl. Transfer
Paper i cartró
Paper i cartró
FORM planta compostatge

Deutor
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
C. Generau d’Aran
Ballestas Calmet, SL
Grinoil, SL
Ecotic
Ecoasimelec
C. Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecovidrio
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
C. C. De la Noguera

Import €

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

7.057,44
9.488,58
34.734,83
1.014,00
496,58
441,61
199,58
31.761,46
8.072,96
14.083,49
2.754,00
5.320,98
1.451,35
1.026,06
670,82
4.602,64
1.461,38
845,71
552,93
2.457,54
2.472,48
5.341,69

De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de
desembre de 2015 i resta de legislació de règim local concordant.
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
2057
2058

Data
07-04-2017
07-04-2017

Concepte
Servei eliminació RSU març
Servei eliminació RSU març

Deutor
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà

Import €
7.057,44
9.488,58

2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078

07-04-2017
25-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
25-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
29-05-2017
22-05-2017
29-05-2017
29-05-2017

Servei eliminació RSU març
Ferralla vehicle 1419 DRX
Oli
Gestió RAEE PRM
Gestió RAEE PRM
Servei eliminació RSU abril
Servei eliminació RSU abril
Servei eliminació RSU abril
Recollida vidre
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus transport
Gestió a través pl. Transfer
Recollida selectiva
Recollida monomaterial
Plus addicional transport
Gestió a traves pl. Transfer
Paper i cartró
Paper i cartró
FORM planta compostatge

C. Generau d’Aran
Ballestas Calmet, SL
Grinoil, SL
Ecotic
Ecoasimelec
C. Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecovidrio
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
Ecoembalajes España,
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
C. C. De la Noguera

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

34.734,83
1.014,00
496,58
441,61
199,58
31.761,46
8.072,96
14.083,49
2.754,00
5.320,98
1.451,35
1.026,06
670,82
4.602,64
1.461,38
845,71
552,93
2.457,54
2.472,48
5.341,69

Dotzè.- Informes, Precs i preguntes. Exp. 196/2017.
Primer
El Sr. Ardanuy informa sobre l’organització del Festival dels Castells de
Frontera, amb la col·laboració de l’IEI. S’iniciarà el dia 2 de juliol de 2017 i
es desenvoluparà als Castells de Mur i Llordà i a l’Església Romànica de
Covet.
Segon
Els Srs. Aranda i Ardanuy informen sobre les diferents línies de subvencions
convocades recentment per la Generalitat de Catalunya:
1. Inversions en camins públics locals.
2. Pla de foment territorial del turisme.
3. Programa de projectes innovadors i experimentals.
4. Programa de suport al desenvolupament local AODL, 7 comarques,
etc.
5. Pla de Barris.
Tercer
El Sr. Aranda informa que pel dia 27 de juny de 2017 es convocarà un Ple
del Consell a les 20.00 hores i a les 19.00 hores l’Àrea de règim intern.
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,

