ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 29 DE DESEMBRE DE 2015
NÚM.: 9/2015
DATA: 29 de desembre de 2015
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.30 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
VICEPRESIDENT 2n
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
CONSELLERS
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
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:
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
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 les actes de la Junta de govern de la sessió
ordinària de 6 d’octubre de 2015. Exp. 335/2015 i de la sessió
extraordinària de 6 de novembre de 2015. Exp. 377/2015.
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, de la sessió ordinària del dia 6 d’octubre de 2015 i de la sessió
extraordinària de 6 de novembre de 2015, que s’han tramés a tots els
consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 6 d’octubre de 2015 i de la
sessió extraordinària de 6 de novembre de 2015, que s’han tramés a tots
els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 410/2015
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 148/2015 al 166/2015 i del 168/2015 al 187/2015, que consten
a l’expedient 410/2015 i es donen íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:

PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació,
mitjançant aquesta acta, els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, número: 157/2015 aprovant
el contracte amb l’entitat financera Banco Popular, SA per l’obertura de
compte corrent. 159/2015 aprovant les bases reguladores del “Premi Jove
emprenedor/a – 2015”. 166/2015 aprovant el llistat provisional d’aspirants
admesos i exclosos, al concurs de mèrits per la selecció d’un tècnic de
joventut compartit. 170/2015 aprovant el document d’allegacions contra
la resolució de la directora del SOC de data 18-09-2015. 173/2015
autoritzant a l’entitat Tuareg 4x4 l’excursió anomenada “La ruta de la Vall
de Boí”.
SEGON.- 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: 148/2015 aprovant la modificació de l’import
d’adjudicació de la línia de transport escolar Sant Serni-Tremp. 149/2015
nomenant els clavaris del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 150/2015
aprovant el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Itinerari pel marge dret de
l’embassament de Sant Antoni”. 151/2015 autoritzant l’entitat Trackers
Moto Club Vilafranca per a la realització d’una excursió esportiva amb
motocicleta. 152/2015 aprovant el pagament de l’obra MN-2012/753.
153/2015 aprovant el pagament de l’obra PG-2011/730. 154/2015
sollicitant a l’ICASS la pròrroga del conveni del CDIAP per a l’anualitat
2016. 155/2015 aprovant l’adjudicació de l’acció “Coordinació i avaluació
d’un intercanvi de coneixement i experiències en cervesa artesana”a
l’empresa DALEPH. 156/2015 aprovant l’adjudicació de l’acció “viatge
d’intercanvi d’experiències als regadius d’extremadura” a l’empresa Mothe
Ingenieros, SL i Pirineu Emoció. 158/2015 aprovant la contractació del sr.
Palacin. 160/2015 aprovant el pagament de l’obra PG-2011/700.
161/2015 aprovant la 1a certificació de l’obra “Itinerari pel marge dret de
l’embassament de Sant Antoni”, la factura i el pagament. 162/2015
sollicitant al Consorci AOC l’alta del servei Transparència. 163/2015
aprovant el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de
prescripcions tècniques del servei “elaboració del Pla de desenvolupament
econòmic i social del Pallars Jussà”.164/2015 aprovant el text del conveni
entre FGC i el Consell Comarcal per als forfets de la temporada 2015-2016.
165/2015 aprovant la baixa definitiva de la sra. Roqué. 168/2015
aprovant la contractació de la sra. Engo. 169/2015 aprovant la 2a
certificació de l’obra “Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant
Antoni” i la factura. 171/2015 aprovant varis convenis de formació
pràctica en centres de treball d’alumnes de l’Institut de Tremp. 172/2015
aprovant la jornada laboral de la sra. Palau. 174/2015 aprovant les
memòries i la sollicitud de subvenció al SOC en el marc de programes
integrals. 175/2015 aprovant les memòries i la sollicitud de subvenció al
SOC en el marc de programes singulars. 176/2015 delegant la secretaria
de la reunió de la Junta de Govern a la sra. Viu. 177/2015 aprovant el text
dels convenis de collaboració entre ajuntaments i el consell comarcal en el
marc del programa Treball i Formació. 178/2015 aprovant la contractació

de personal per al desenvolupament dels projectes: 1. Neteja
desbrossament de camins, senders, barrancs del Pallars Jussà.
2.
Manteniment i conservació de les infraestructures municipals. 179/2015
aprovant el complement de millora del sou de la sra. Iglesias. 180/2015
aprovant la contractació de la sra. Cortés com a educadora social.
181/2015 atorgant la 5a Beca de recerca del Pallars Jussà al sr. López.
182/2015 convocant la reunió de la Mesa de contractació del SAD.
183/2015 aprovant el compromís socioeducatiu dels menors Sierra
Aguilar. 184/2015 nomenant el sr. Cardona representant del Consell
Comarcal a les reunions del dia 19 de novembre de 2015 del Patronat de
Promoció Econòmica i del Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació
de Lleida. 185/2015 resolent desfavorablement les allegacions
presentades a la convocatòria del procés selectiu de la plaça de tècnic de
joventut compartit. 186/2015 aprovant el compromís socioeducatiu del
menors Lamssyeh. 187/2015 aprovant el compromís socioeducatiu dels
menors Hakki.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
411/2015.
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la
sessió d'aquesta Junta de Govern.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
46/2015 al 61/2015 i del 63/2015 al 69/2015 que consten a
l’expedient 411/2015 i es donen íntegrament per reproduïts.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació,
mitjançant aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr.
Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 50/2015 aprovant les factures incloses
en la relació núm. 5/2015 i el seu pagament. 51/2015 nomenant el sr.
Palacin director tècnic i coordinador de seguretat i salut de l’obra “Itinerari
pel marge dret de l’embassament de Sant Antoni”. 58/2015 aprovant les
factures incloses en la relació núm. 6/2015 i el seu pagament.
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M.
Ardanuy Tarrat, número: 46/2015 aprovant la fra. 2503200000098543
d’Applus Iteuve Technology, SL. 47/2015 aprovant la fra. 1 del Bisbat

d’Urgell. 48/2015 autoritzant als srs. Puigarnau i Condrea a assistir a la
jornada “Jornada sobre el cicle de la fracció orgànica dels residus
municipals”. 49/2015 aprovant la fra de l’empresa NIVATRON, SL i la
compra de bitllets de Renfe. 52/2015 aprovant la fra. 2503200000098949
d’Applus Iteuve Technology, SL. 53/2015 aprovant el complement
d’activitat del mes de setembre de la sra. Tresserres. 54/2015 aprovant el
complement d’activitat del mes de setembre de varis treballadors.
55/2015 atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la
sra. Vidal. 56/2015 atorgant un ajut d’urgència social al sr. Martínez.
57/2015 atorgant un ajut d’urgència social al sr. Rodriguez. 59/2015
aprovant el complement d’activitat del mes d’octubre de varis treballadors.
60/2015 atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la
sra. Vidal. 61/2015 aprovant els pagaments als ajuntaments d’Isona i
Conca Dellà i Torre de Capdella pels monitors escolars. 63/2015 atorgant
un ajut d’urgència social al sr. Kersit. 64/2015 aprovant el 2n pagament
de la 4a Beca de recerca del Pallars Jussà. 65/2015 resolent
favorablement la reclamació patrimonial de la sra. Albañil. 66/2015
aprovant varies factures i el seu pagament. 67/2015 atorgant un ajut
d’urgència social a la sra. Garcia. 68/2015 atorgant un ajut d’urgència
social al sr. Sánchez. 69/2015 aprovant la fra. 13/15 de Solita Films, SL i
el seu pagament.
Quart.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i
ajuntaments. Exp. 15/2015.
Vistes les sollicituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 15/2015 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 2015:
Sol·licitant
Ajuntament de Llimiana
Club vehicles històrics Lleida
Associació Cultural dels Raiers de la
Noguera Pallaresa
Associació Amics Conca de Tremp
Ajuntament La Torre de Capdella
Associació de dones del Pallars Jussà
Ajuntament Salàs de Pallars
Associació cultural vehicles clàssics del
Pallars
Onco Lligat

Concepte
6a Fira del Mostillo i productes de tardor
III Jornada de la Forja
Concentració i inauguració de la secció Clàssics
Pallars a Tremp
XXXVII Diada dels Raiers
Cantada d'havaneres,
Fira Ramadera de la Pobleta - 2015
Activitats anuals - Donatiu Fundació Hospital S.
Joan de Déu
XI Diada Fira de Salàs 2015
3a Trobada vehicles clàssics- octubre 2015
Llit articulat

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 3 de novembre de 2014
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 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:

Sollicitant
Ajuntament de Llimiana

Club vehicles històrics Lleida
Associació Cultural dels Raiers de la
Noguera Pallaresa
Associació Amics Conca de Tremp
Ajuntament La Torre de Capdella
Associació de dones del Pallars
Jussà
Ajuntament Salàs de Pallars
Associació cultural vehicles clàssics
del Pallars
Onco Lligat

Concepte
6a Fira del Mostillo i productes de tardor
III Jornada de la Forja
Concentració i inauguració de la secció
Clàssics Pallars a Tremp
XXXVII Diada dels Raiers
Cantada d'havaneres,
Fira Ramadera de la Pobleta - 2015
Activitats anuals - Donatiu Fundació
Hospital S. Joan de Déu
XI Diada Fira de Salàs 2015
3a Trobada vehicles clàssics- octubre
2015
Llit articulat

Import
atorgat
500,00 €
200,00 €

500,00
400,00
500,00
150,00

€
€
€
€

500,00 €
200,00 €
300,00 €

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.
Cinquè.- Aprovació de la pròrroga del conveni de collaboració entre
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, per la prestació dels serveis del CDIAP. Exp.
379/2013.

Vist l’acord de la Junta de Govern de data 5 de novembre de 2013
d’aprovació del conveni de collaboració interadministrativa entre l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament
infantil i atenció precoç (CDIAP) a Tremp.
Vist, el text que consta a l’expedient, de la pròrroga del conveni de
referència per a l’anualitat 2016.
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 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen
encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, de la pròrroga del conveni de collaboració entre
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà per a la prestació dels serveis dels centres de

desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Tremp, per l’anualitat
2016, que consta a l’expedient.
SEGON.- Facultar el President per la signatura del conveni de pròrroga.
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Benestar Social i
Família.
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.
Sisè.- Aprovació de l’acord de
Comunicacions, SA. Exp. 409/2015.

collaboració

amb

Hermes

Vist el text de l’acord de collaboració entre el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i l’empresa Hermes Comunicacions, S.A., que consta a l’expedient,
per fer una campanya a l’apartat del Club de “El Punt Avui” per portar
subscriptors a l’Epicentre.
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 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC),
també preveu aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte
satisfer els interessos públics que les administracions públiques tenen
encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 i següents del 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,

La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, de l’acord de collaboració entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’empresa Hermes Comunicacions, S.A., que
consta a l’expedient, per fer una campanya a l’apartat del Club de “El Punt
Avui” per portar subscriptors a l’Epicentre.
SEGON.- Facultar el President per la signatura de l’acord de collaboració.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’empresa Hermes Comunicacions, S.A.
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 amb
modalitat de xecs-servei. 2n i 3r trimestre 2015.
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i
la collaboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a
la Fitxa 1 el 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 sollicituds de xecs-servei del 2n i 3r trimestre de 2015, que
consten a l’expedient, presentades pels usuaris següents:
Inicials
Nom i cognoms
DJA
JDD
MLRV
PLS
AOC
EFB
MBA
CCC
MAM
JNLL
MRF

DNI
4077307-4073998-3699850-4071087-3635079-4073811-4077659-4075223-4075231-4080887-4073809--

Data inici/Alta
servei
16/04/2015
26/06/2015
26/06/2015
18/05/2015
22/06/2015
03/06/2015
06/05/2015
12/08/2015
12/08/2015
16/07/2015
19/08/2015

Tipologia Servei
Assistència a la persona
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Servei de neteja
Servei de neteja
Servei de neteja
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona
Servei de neteja
Servei de netaja

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

Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 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
DJA
JDD
MLRV
PLS
AOC
EFB
MBA
CCC
MAM
JNLL
MRF

DNI
4077307-4073998-3699850-4071087-3635079-4073811-4077659-4075223-4075231-4080887-4073809--

Data inici/Alta
servei
16/04/2015
26/06/2015
26/06/2015
18/05/2015
22/06/2015
03/06/2015
06/05/2015
12/08/2015
12/08/2015
16/07/2015
19/08/2015

Tipologia Servei
Assistència a la persona
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Servei de neteja
Servei de neteja
Servei de neteja
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona
Servei de neteja
Servei de netaja

Vuitè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp.
28/2015
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i
la collaboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a
la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de
2013.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió
de subvenció segons s’indica a continuació:
SAD DEPENDÈNCIA

Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

2013/00035

RVP

4071034--

2013/00247

AVD

3088282--

2014/00201

AHR

4077597--

2015/00193

ICL

4077800--

2014/00306

LNE

4071015--

2013/00275

CNM

4077595--

Proposta
Tipologia SAD
Data inici
dependència/ % Subv.
15 h/mes
50%
01/11/2015 REVISIÓ Atenció social i personal
15 h/mes
50%
26/10/2015
ALTA
Atenció social i personal
15 h/mes
50 %
Atenció social i personal
20/10/2015
ALTA
25 h/mes
75%
16/10/2015
ALTA
Atenció social i personal
15 h/mes
50%
14/10/2015
ALTA
Atenció social i personal
25 h/mes
75,03 %
Atenció social i personal
02/10/2015
ALTA
Ordre i cura de la llar
Alta/
revisió

SAD SOCIAL

Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

2015/00117

RMM

4074065--

2013/00459

DMG

7317798--

2015/00197

PBM

4070951--

Proposta
Tipologia SAD Social /
Data inici
% Subvenció
20 h/mes
75%
Atenció social i personal
Ordre i cura de la llar
02/10/2015
ALTA
20 h/mes
75 %
01/11/2015 REVISIÓ Atenció social i personal
13 h/mes
75%
01/11/2015
ALTA
Atenció social i personal
Alta/
revisió

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 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
2013/00035
2013/00247

Inicials
Nom i
cognoms
RVP
AVD

DNI
4071034-3088282--

Proposta
Tipologia SAD
Data inici
dependència/ % Subv.
15 h/mes
50%
01/11/2015 REVISIÓ Atenció social i personal
26/10/2015
ALTA
15 h/mes
50%
Alta/
revisió

2014/00201

AHR

4077597--

20/10/2015

ALTA

2015/00193

ICL

4077800--

16/10/2015

ALTA

2014/00306

LNE

4071015--

14/10/2015

ALTA

2013/00275

CNM

4077595--

02/10/2015

ALTA

Atenció social i personal
15 h/mes
50 %
Atenció social i personal
25 h/mes
75%
Atenció social i personal
15 h/mes
50%
Atenció social i personal
25 h/mes
75,03 %
Atenció social i personal
Ordre i cura de la llar

SAD SOCIAL

Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

2015/00117

RMM

4074065--

2013/00459

DMG

7317798--

2015/00197

PBM

4070951--

Proposta
Tipologia SAD Social /
Data inici
% Subv.
20 h/mes
75%
Atenció social i personal
Ordre i cura de la llar
02/10/2015
ALTA
20 h/mes
75 %
01/11/2015 REVISIÓ Atenció social i personal
13 h/mes
75%
01/11/2015
ALTA
Atenció social i personal
Alta/
revisió

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.
Novè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que l’empresa Núria Martí Simó, ha sollicitat al Consell Comarcal del
Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per
respondre del compliment de la contractació que es descriu a continuació i
per l’import que s’indica:
Servei: Transport escolar cursos 2011/2012 al 2014/2015. Línia Montcortés-La
Plana de Mont-rós.
Import: 807,39 €

Atès que l’empresa Despatx Capellà Ballbé, SL, ha sollicitat al Consell
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va
dipositar per respondre del compliment de la contractació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:
Servei: “Estudi per a la definició d’un projecte de mobilitat sostenible com a base
de la dinamització turística de la comarca i del seu posicionament en els mercats
exteriors”.
Import: 1.500,00 €

Vistos els informes tècnics, que consten a l’expedient, on es fa constar que
es pot retornar la fiança.

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Núria
Martí Simó, per respondre del compliment de la contractació que es descriu
a continuació i per l’import que s’indica:
Servei: Transport escolar cursos 2011/2012 al 2014/2015. Línia Montcortés-La
Plana de Mont-rós.
Import: 807,39 €

SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Despatx
Capellà Ballbé, SL, per respondre del compliment de la contractació que es
descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Servei: “Estudi per a la definició d’un projecte de mobilitat sostenible com a base
de la dinamització turística de la comarca i del seu posicionament en els mercats
exteriors”.
Import: 1.500,00 €

Desè.- Informes, precs i preguntes.
El sr. Ardanuy informa sobre els següents assumptes:
Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra 2014-2020
El Consell Comarcal va presentar a aquest programa europeu el projecte
“Green Pyrenees Slow Tourism - GPS tourism” sollicitant una subvenció per
l’execució del mateix.
Ens han comunicat que el projecte ha superat el primer escull que és la fase
administrativa.
S’ha tingut diferents contactes amb els departaments de Governació i
Relacions Institucionals i Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya i aquests s’han compromès a defensar el projecte, per la qual
cosa es considera que la proposta es va consolidant.
Obra itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant Antoni
Aquesta obra contractada pel Consell Comarcal amb un pressupost de
250.207,90 € va ser oberta al públic el dia 12 de desembre de 2015 en una

caminada impulsada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Salàs de
Pallars i La Pobla de Segur.
Tant en aquest itinerari com en el de Terradets es preveu installar un
captador de persones, que permetrà quantificar l’ús del camí.
Licitació conjunta del carburant per vehicles i calefacció dels edificis
S’està estudiant amb l’ACM la possibilitat de licitar conjuntament el
carburant que adquireix el Consell i els ajuntaments que ho estimin adient.
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,

