
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2019 
   
NÚM.: 8/2019 
DATA:  27 de novembre de 2019 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.50 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 mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. ANTONI FLORES ARDIACA 
CONSELLERS 
SR. JOSEP R. LLORET LOAN 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL 
SR. JORDI NAVARRA TORRES 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
 
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 sessió ordinària de 15 d’octubre 
de 2019. Exp. 364/2019. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 15 d’octubre de 2019, 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 15 d’octubre de 2019, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 430/2019 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 430/2019, que es donen íntegrament per reproduïts i 
que es descriuen a continuació: Número: 182/2019 aprovant l’increment 
de la contractació del servei de transport escolar de les línies Pobella-La 
Plana de Mont-ros i Serradell-La Pobla de Segur. 189/2019 aprovant el 
reconeixement dels serveis previs prestats pel Sr. JCC. 196/2019 
autoritzant a l’entitat Esquí & Quad a realitzar l’excursió anomenada “La 
ruta de la Montrebei 2019”. 197/2019 autoritzant la reincorporació del Sr. 
JMTT a partir del dia 1 de gener de 2020. 198/2019 aprovant la renovació 
del COSE dels menors GiOVB. 199/2019 aprovant el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal i el Consell Esportiu per les activitats 
en les instal·lacions esportives. 200/2019 nomenant la Sra. ALLR, 
funcionària interina del grup A1 i adscriure-la al lloc de treball de tècnica de 
serveis econòmics. 202/2019 aprovant l’inici de l’expedient de contractació 
de l’obra reposició de la làmina de bentonita i polietilè del vas actual de 
l’abocador comarcal i l’adjudicació a favor de l’empresa Carmona, SL. 
203/2019 aprovant l’inici de l’expedient de contractació del servei de 
transport i tractament de lixiviats del dipòsit del Pallars Jussà i l’adjudicació 
a favor de l’empresa Peinaje del Rio Llobregat, SLU. 204/2019 aprovant 
l’inici de l’expedient de contractació de l’obra “Treballs de construcció de 



drenatges i moviments de terres” i l’adjudicació a favor de l’empresa 
Carmona, SL. 205/2019 desestimant les al·legacions de l’empresa Full MS, 
SL. 206/2019 aprovant la baixa per jubilació del Sr. JFB. 208/2019 
aprovant la memòria de l’acció “Acompanyament i suport empresarial als 
Pallars” i sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement. 
209/2019 autoritzant a l’Agrupación Deportiva Etcètera la realització de la 
ruta anomenada “Clàssic Raid”. 210/2019 aprovant la convocatòria del 
concurs “Premi Jove Emprenedor/a 2019”. 211/2019 aprovant l’addenda 
del Contracte Programa 2017-2019 entre l’ICD i el CCPJ. 212/2019 
aprovant la baixa de la cobrança executiva i devolució de l’embarg a YMJ. 
214/2019 aprovant l’inici de l’expedient de contractació de l’obra 
“Adequació de l’espai Figuereta per l’arribada d’activitats al riu Noguera 
Pallaresa i connexió peatonal amb la presa de Sossis” i l’adjudicació a favor 
de l’empresa Carmona, SL. 215/2019 aprovant el conveni de col·laboració 
entre el CCPJ, PAI2 Pallars, SCP, l’Associació Reintegra i el Consroci de la 
Vall del Ges, Oris i Bisaura per l’execució del projecte singular del Programa 
garantia juvenil. 220/2019 aprovant la renovació del COSE dels menors 
J,I,AJ i JJSA. 221/2019 aprovant l’inici de l’expedient de contractació del 
subministrament de 5 equips informàtics i l’adjudicació a favor de l’empresa 
Pallars Informàtica, SL. 223/2019 nomenant el Sr. Mullol representant del 
CC a la reunió de l’Assemblea general i de la Comissió Executiva del CCDL 
del dia 28 d’octubre. 225/2019 aprovant la delegació del Sr. Mullol als Srs. 
Flores i Cardona per les reunions del Consell Rector de Patronat de 
Promoció Econòmica de la DL. 226/2019 aprovant l’inici de l’expedient de 
contractació del servei “Puesta en funcionamiento del Club de destinos de 
Montaña”  i l’adjudicació a favor de B. LINK Barcelona Strategic Projects, 
SL. 227/2019 aprovant el conveni entre FGC i el CCPJ referent als forfets 
de la temporada d’esquí 2019-2020. 229/2019 aprovant l’addenda al 
Contracte Programa 2016-2019. Fitxa 6. 230/2019 habilitant a la Sra. 
ALLR per les funcions de Tresoreria. 231/2019 aprovant el conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Tremp i el CCPJ per la cessió d’ús dels 
espais o instal·lacions del municipi en el marc del Programa de Garantia 
Juvenil. 233/2019 contractant el Sr. MEL com a enginyer tècnic. 
234/2019 nomenant clavaris del CC als Srs/es. Ardanuy, Lloan i Ruché. 
235/2019 aprovant l’encàrrec de gestió del tractament per a la recollida 
de dades personals entre el CCPJ i el Consell Esportiu del Pallars Jussà. 
236/2019 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència del Sr. RPP. 
238/2019 aprovant la certificació única de l’obra “Adequació de l’espai 
Figuereta per l’arribada d’activitats al riu Noguera Pallaresa i connexió 
peatonal amb la presa de Sossis” i la Fra. Núm. 262 de Carmona, SL. 
239/2019 aprovant la memòria tècnica del projecte del programa referent 
d’ocupació juvenil i sol·licitud de subvenció al SOC. 242/2019 aprovant la 
memòria del projecte “Inversions en equipaments de serveis 
supramunicipals titularitat del Consell Comarcal del Pallars Jussà” i 
sol·licitud de subvenció al Departament de la Presidència. 242/2019 
aprovant la memòria dels serveis d’urgència social i teleassistència i 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 244/2019 sol·licitud de 



subvenció a la Diputació de Lleida per a l’aplicatiu “Hèstia”. 245/2019 
aprovant la fitxa descriptiva de l’actuació “CEEI Oficina comarcal” i 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida.  
 
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. Josep M. Mullol Miret, que es descriuen a la part expositiva 
d’aquest acord i que consten a l’expedient núm. 430/2019 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 431/2019 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a 
l’expedient núm. 431/2019 que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número 80/2019 aprovant vàries factures i el 
seu pagament. 81/2019 atorgant un ajut d’urgència social a RBS. 
82/2019 aprovant vàries factures i el seu pagament. 87/2019 atorgant 
un ajut d’urgència social a RBS. 88/2019  aprovant el pagament de dietes 
i quilometratge a la nòmina del mes de setembre de 2019. 89/2019 
atorgant els ajuts individuals de desplaçament del curs escolar 2018-2019 i 
aprovant el pagament. 90/2019 aprovant la inscripció a les Jornades per a 
l’excel·lència. 92/2019 atorgant un ajut d’urgència social a PMF. 93/2019 
atorgant una bestreta de caixa a CV per urgència social. 94/2019 aprovant 
vàries factures i el seu pagament. 95/2019 aprovant el donatiu d’1€ a 
l’Associació Marques de Pastor. 96/2019 atorgant ajuts d’urgència social 
per pobresa energètica i el seu pagament. 98/2019 atorgant una bestreta 
de caixa a CV per urgència social. 99/2019 aprovant el pagament a 
l’ajuntament de Tremp de la compensació econòmica d’entrada de residus a 
l’abocador. 100/2019 aprovant les dietes i quilometratge a la nòmina del 
mes d’octubre de 2019. 101/2019 aprovant la fra. V0153/2019 del Col. 
Oficial d’enginyers. 102/2019 aprovant el pagament al Casal Cultural de 
Tremp. 104/2019 aprovant la factura 250320000114101 d’Applus Iteuve 
Technology, SL. 106/2019 autoritzant al productor Hotel Vall Fosca i 
Camping Vall Fosca l’abocament a l’EDAR de Tremp. 107/2019 denegant a 
l’ajuntament de la Torre de Capdella l’abocament de residus provinents de 
la fossa sèptica d’Antist i de la Gossera.  
 



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. 431/2019 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Quart.- Aprovació de l’addenda al Contracte Programa 2016-2019. 
Fitxa 44.- Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l’emancipació 
juvenil. Exp.266/2018.  
 
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. 
 
Vist el text, de l’addenda al 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, 
per ampliar el finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 44.- 
Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l’emancipació juvenil fills i filles, 
que consta a l’expedient. 
 
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 preveu 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 unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, de l’addenda al 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, per ampliar el finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 44.- 
Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l’emancipació juvenil fills i filles, 
que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el President per la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies. 
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 i a la web del Consell Comarcal, 
tal com preveu l'article 185.3 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa. 
 
Cinquè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2019-2020. 
 
Atès que per decret de presidència núm. 72/2019, de 5 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 2019-
2020 i la convocatòria per al curs escolar 2019-2020. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 78 de 23 d’abril de 2019 i en 
el DOGC núm. 7866 de 3 de maig de 2019 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL 
núm. 110 de 7 de juny de 2019 i al e-tauler.  



 
Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2019-2020, 
que consten a l’expedient, amb la proposta d’ajuts de menjador escolar per 
al curs 2019-2020, que consta a la part resolutiva: 
 
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 2019-2020 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes del dia 12 de setembre de 2019: 
 

Núm. Expedient Curs  % subvenció  Preu menú  Centre Escolar  

0007/19-20 4 50 5,90 Escola Valldeflors 

0008/19-20 1 50 5,90 Escola Valldeflors 

0009/19-20 4 50 5,90 Escola Valldeflors 

0010/19-20 2 50 5,90 Escola Valldeflors 

0011/19-20 P5 50 5,90 Escola Valldeflors 

0013/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0022/19-20 6 50 5,90 Escola Valldeflors 

0023/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0072/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0076/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0095/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0102/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0109/19-20 P3 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0110/19-20 P3 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0113/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0138/19-20 P4 50 5,36 Escola dels Raiers 

0147/19-20 3 50 5,36 Escola dels Raiers 



0157/19-20 5 50 5,36 Escola AESO d'Isona 

0158/19-20 2 50 5,36 Escola AESO d'Isona 

0171/19-20 4 50 5,36 Escola dels Raiers 

0172/19-20 1 50 5,36 Escola dels Raiers 

0175/19-20 P5 50 5,36 Escola dels Raiers 

0187/19-20 1 ESO 50 5,36 INS La Pobla de Segur 

0188/19-20 4 50 5,36 Escola dels Raiers 

0189/19-20 P4 50 5,36 Escola dels Raiers 

0199/19-20 P4 50 5,46 Escola AESO d'Isona 

0204/19-20 4 50 5,36 Escola dels Raiers 

0205/19-20 P4 50 5,36 Escola dels Raiers 

0223/19-20 P3 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0235/19-20 1 ESO 50 5,46 INS de Tremp 

0236/19-20 P5 50 5,90 Escola Valldeflors 

0237/19-20 2 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0238/19-20 1 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0241/19-20 1 50 5,90 Escola Valldeflors 

0242/19-20 3 ESO 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0243/19-20 4 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0249/19-20 2 ESO 50 5,46 INS de Tremp 

0250/19-20 1 50 5,90 Escola Valldeflors 

0251/19-20 1 50 5,90 Escola Valldeflors 

0252/19-20 1 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0253/19-20 P3 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0254/19-20 5 50 5,36 Escola dels Raiers 

0255/19-20 3 50 5,36 Escola dels Raiers 

0256/19-20 3 50 5,36 Escola dels Raiers 

0257/19-20 2 50 5,36 Escola dels Raiers 

0258/19-20 2 ESO 50 5,36 INS La Pobla de Segur 

0259/19-20 1 ESO 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 



0260/19-20 2 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0261/19-20 P4 50 6,20 Col·legi M. Immaculada 

0262/19-20 6 50 5,36 Escola dels Raiers 

0264/19-20 4 ESO 50 5,46 INS de Tremp 

0265/19-20 4 50 5,46 Escola AESO d'Isona 

0266/19-20 P5 50 5,90 Escola Valldeflors 

0267/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0268/19-20 2 ESO 50 5,46 INS de Tremp 

0272/19-20 P3 50 5,36 Escola dels Raiers 

0273/19-20 6 50 5,36 Escola dels Raiers 

0274/19-20 3 50 5,36 Escola dels Raiers 

0106/19-20 P3 100 6,20 Col·legi M Immaculada 

0130/19-20 P3 100 5,90 Escola Valldeflors 

0132/19-20 2 100 5,90 Escola Valldeflors 

0133/19-20 P5 100 5,90 Escola Valldeflors 

0153/19-20 3 ESO 100 5,36 INS La Pobla de Segur 

0154/19-20 P4 100 5,36 Escola dels Raiers 

0201/19-20 P3 100 5,36 Escola dels Raiers 

0239/19-20 3 100 6,20 Col·legi M Immaculada 

0240/19-20 1 100 6,20 Col·legi M Immaculada 

0263/19-20 6 100 6,20 Escola d'Espluga de Serra 
 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2019-2020 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019: 
 

Núm. Expedient Curs  % subvenció  Preu menú  Centre Escolar  

0269/19-20 P3 100 5,90 Escola Valldeflors 

0270/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 

0271/19-20 P3 50 5,90 Escola Valldeflors 
 
TERCER.- Denegar les sol·licituds d’ajut de menjador escolar per al curs 
2019-2020 següents: 



 

Núm. Expedient  Curs  Motiu denegació  Centre Escolar  

0029/19-20 P3 denegat per superar llindar de renda Escola Valldeflors 

0034/19-20 P3 denegat per superar llindar de renda Escola Valldeflors 

0086/19-20 P3 denegat per superar llindar de renda Escola Valldeflors 

0198/19-20 P3 denegat per superar llindar de renda Escola AESO d'Isona 

0209/19-20 P4 denegat per superar llindar de renda Escola dels Raiers 

0214/19-20 P3 denegat per superar llindar de renda Col·legi M. Immaculada 
 
QUART.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la signatura de l’addenda 
d’actualització econòmica per al curs 2019-2020 amb el Departament 
d’Educació. 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
 
Sisè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i 
ajuntaments. Exp. 15/2019. 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i 
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 15/2019 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 2019: 
 

Sol·licitant Concepte 
Cercle d'Agermanament Occitano-català XXXII Pujada al Port de Salau  
Ajuntament Salàs de Pallars  Publicació del llibre "Anem a Fira" 
Ajuntament Salàs de Pallars  XV Diada de rememoració de la Fira de Salàs  
Ajuntament Salàs de Pallars  XXIX Fira d'Art de Salàs de Pallars  
Escola Flok del Pirineu Classes i tallers del curs 2018-2019 
TRAM (A.C.T.M.)   
Coral Verge de Ribera de la Pobla de 
Segur Projecte Veus del Pallars  
Club d'Atletisme - CAPS - Pobla de Segur  Cros Intercomarcal 2019  
Ajuntament de Llimiana  10a Fira del Mostillo 
  7a Trobada de Forjadors  
Associació d'Indústria i Comerç d'Isona  17a Fira del Bolet - "BOLETUS" 
Javier Ibañez Estela  Curmetratge "EL ARBOL" 
Associació Amics Conca de Tremp Cantada d'havaneres  
CEPS - Club Esqui Pobla de Segur  Firaski i mercat 2a mà  
 
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 6 
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 Salàs de Pallars  
XV Diada de rememoració de la 
Fira de Salàs  

500,00 € 

Ajuntament Salàs de Pallars  
XXIX Fira d'Art de Salàs de 
Pallars  

500,00 € 

Escola Flok del Pirineu  TRAM (A.C.T.M.) 
Classes i tallers del curs 2018-
2019 

400,00 € 

Coral Verge de Ribera de la Pobla de 
Segur Projecte Veus del Pallars  

400,00 € 

Club d'Atletisme - CAPS - Pobla de 
Segur  Cros Intercomarcal 2019  

500,00 € 

Ajuntament de Llimiana  10a Fira del Mostillo  
  7a Trobada de Forjadors  500,00 € 
Associació d'Indústria i Comerç d'Isona  17a Fira del Bolet - "BOLETUS" 500,00 € 
Javier Ibañez Estela  Curmetratge "EL ARBOL" 500,00 € 
Associació Amics Conca de Tremp Cantada d'havaneres  300,00 € 
Ceps – Club d’Esquí de la Pobla de 
Segur Firaski i mercat de 2a mà  

300,00 € 

 
SEGON.- Denegar la sol·licitud presentada pel Cercle d'Agermanament 
Occitano-català per la XXXII Pujada al Port de Salau i la sol·licitud 
presentada per Ajuntament Salàs de Pallars per la Publicació del llibre 
"Anem a Fira" 
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. 
 
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 Dependència    
    

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

Revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2013/00549 OMA 7809012-- 01/07/2019 REVISIÓ 
atenció social i personal 
25h/m  100% 

2012/00258 AMR 4073804-- 04/11/2019 REVISIÓ 
atenció social i personal 
25h/m     25% 

2018/00150 MPPN 4080333-- 01/11/2019 ALTA 

atenció social i personal 
4h/m i ordre i cura de la llar 
8h/m  24,040% 

2019/00220 MCL 4074643-- 05/11/2019 ALTA 

atenció social i personal 
15h/m i ordre i cura de la 
llar 5h/m  26,437% 

2019/00222 JMPC 4071062-- 12/11/2019 ALTA 
atenció social i personal 
10h/m    27,302% 

 
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.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la 
concessió, amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, dels 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.  

2013/00549 OMA 7809012-- 01/07/2019 REVISIÓ 
atenció social i personal 
25h/m  100% 

2012/00258 AMR 4073804-- 04/11/2019 REVISIÓ 
atenció social i personal 
25h/m     25% 

2018/00150 MPPN 4080333-- 01/11/2019 ALTA 

atenció social i personal 
4h/m i ordre i cura de la llar 
8h/m  24,040% 

2019/00220 MCL 4074643-- 05/11/2019 ALTA 

atenció social i personal 
15h/m i ordre i cura de la 
llar 5h/m  26,437% 

2019/00222 JMPC 4071062-- 12/11/2019 ALTA 
atenció social i personal 
10h/m    27,302% 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’acord. 
 
Vuitè.- 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. 

Data Concepte Deutor Import € 
Fra. 

2488 21/10/2019 Ferralla  Ballestas Calmet, SL  746,50 

2489 22/10/2019 Servei eliminació residus  Conselh Generau d’Aran 32.111,20 

2490 22/10/2019 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  8.513,90 

2491 22/10/2019 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  13.731,40 

2492 23/10/2019 Servei sanejament agost  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 75.971,21 

2493 23/10/2019 Servei sanejament agost  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 4.178,42 

2494 23/10/2019 Servei sanejament setembre  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 71.669,95 

2495 23/10/2019 Gestió RAEE PRM ECOTIC 744,84 

2496 23/10/2019 Gestió RAEE PRM Ecoasimelec 240,57 

2497 05/11/2019 Servei sanejament setembre Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 3.941,85 

2498 05/11/2019 Oli deixalleria  Brinoil, SL  2.843,35 

2499 06/11/2019 Recollida vidre  Ecovidrio  2.534,32 

2500 06/11/2019 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  5.132,15 

2501 06/11/2019 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  837,82 



2502 06/11/2019 Gestió a través pl. Transfer. Ecoembalajes España, SA  547,69 

2503 13/11/2019 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  2.028,96 

2504 13/11/2019 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.698,88 

2505 12/11/2019 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.586,16 

2506 12/11/2019 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.279,44 

2507 20/11/2019 Servei eliminació residus  C. C. Alta Ribagorça  8.056,38 

2508 20/11/2019 Servei eliminació residus  C. C. Pallars Sobirà  17.656,16 

2509 20/11/2019 Servei eliminació residus  C. Generau d’Aran  29.317,16 

 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal pel servei del CDIAP Pallars 
Jussà descrita a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

6/2019 30/06/2019 CDIAP Pallars Jussà  Generalitat de Catalunya  
8.635,26 

7/2019 31/07/2019 CDIAP Pallars Jussà Generalitat de Catalunya  
8.267,09 

8/2019 31/08/2019 CDIAP Pallars Jussà  Generalitat de Catalunya  
5.087,44 

 
De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència 
75/2019 i 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. 
 
Novè.- Aprovació de la devolució d’ingressos indeguts. Exp. 
195/2019. 
 
1) Vista la documentació presentada per la Sra. Sònia Font Bigordà, en 
representació de Carme Bigordà Tomàs, sol·licitant la devolució de l’ingrés 
indegut del rebut de la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids 
urbans (RSU), de l’anualitat 2018 i 2019 de l’immoble anomenat Casa 
Ramon (AP 1) de Mont-rós al municipi de la Torre de Capdella. 
 
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 2018 



i 2019 per import total de 39,22 €, atès que aquest immoble estava 
classificat com establiment de turisme rural i l’any 2018 es va donar de 
baixa de l’activitat. 
 
2) Vista la documentació presentada per la Sra. Claude Costa, sol·licitant la 
devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la recollida i 
tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats 2018 i 2019 de 
l’immoble anomenat Casa Xalet retorn 2 del nucli d’Aramunt al municipi de 
Conca de Dalt. 
 
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 2018 
i 2019 per import total de 169,20 €, atès que hi ha hagut una duplicitat del 
rebut. 
 
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 
75/2019 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de 
RSU de l’anualitat 2017 i 2018 per import total de 39,22 € a la Sra. Carme 
Bigordà Tomàs, de l’immoble anomenat Casa Ramon (AP 1) de Mont-rós al 
municipi de la Torre de Capdella.  
SEGON.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de 
RSU de les anualitats 2018 i 2019, per import total de 169,20 €, a la Sra. 
Claude Costa de l’immoble anomenat Casa Xalet retorn 2 del nucli 
d’Aramunt al municipi de Conca de Dalt. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades. 
 
Desè.- 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  
DSS – 4077219-- 13.00 € 
JMC – 4088842-- 20,00 € 
MTGC – 7809143-- 26,00 € 
NGBO – 3814220-- 206,00 € 

 
Vistos els informes tècnics, que consten a cadascun dels expedients, on es 
fa constar que es poden retornar les fiances. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 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  
DSS – 4077219-- 13.00 € 
JMC – 4088842-- 20,00 € 
MTGC – 7809143-- 26,00 € 
NGBO – 3814220-- 206,00 € 

 
SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Onzè.- Informes. Precs i preguntes. Exp.429/2019  
 
Primer.- Convocatòria del Ple del Consorci Leader Pirineu Occidental 
 
El Sr. Mullol comenta els punts de l’Ordre del dia del Ple del Consorci que es 
va convocar divendres a les 16.50 hores pel dia d’avui a les 16.30 hores: 
 

1. Revisió de l’adscripció del Consorci a l’empara del que disposa l’article 1.2 dels 
estatuts. 

2. Donar per finalitzat el Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà signat el 30.12.2016. 



3. Nomenament  del nou o nova responsable administratiu i  
financer i secretari/a-interventor/a 

4. Informes del president, i precs i preguntes. 
 
Sobre aquest assumpte s’ha demanat al vicepresident del Consorci Sr. 
Josep Durany si en tenia coneixement, contestant aquest que no. 
 
També s’ha parlat amb el socis públics i privats del Consorci, de la comarca 
del Pallars Jussà i amb el Sr. Josep Gonzalez, president de PallarsActiu i no 
s’ha pogut contactar amb el president del Pallars Sobirà. 
 
Segon.- Plans de Treball i Formació 2019 
 
El Sr. Ardanuy informa sobre l’atorgament al Consell Comarcal de la 
subvenció del SOC 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball 
i Formació: 
 
Línia PANP (persones majors de 45 anys): 14 persones 
Línia PRGC (persones amb renda garantida): 4 persones 
Línia Dona (dones en situació d’atur): 1 persona  
Coordinació i suport: 1 persona  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Lloret pregunta sobre la creació de la 3a plaça de SAT. 
El Sr. Ardanuy li respon que el Consell Comarcal ja té finançament per 
aquesta plaça i es treballa en el proper tràmit que serà aprovar les bases de 
la convocatòria.  
 
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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