ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 17
D’OCTUBRE DE 2017
NÚM.: 5/2017
DATA: 17 d’octubre de 2017
SESSIÓ: Ordinària
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
VICEPRESIDENTA 1a
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
VICEPRESIDENT 2n
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
CONSELLERS
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. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
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
extraordinària de 12 de juny de 2017. Exp. 191/2017.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió extraordinària del dia 12 de juny 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 extraordinària del dia 12 de juny de 2017, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Decrets de presidència. Exp. 330/2017
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten
a l’expedient núm. 330/2017, que es donen íntegrament per reproduïts i
que es descriuen a continuació: Número: 256/2016 aprovant l’adjudicació
de l’acció “Formació i sensibilització de l’economia social i cooperativa” a
favor de l’empresa CALIDOSCOOP, SCCL. 58/2017 aprovant el conveni de
col·laboració per la formació pràctica en centres de treball dels alumnes
participants en l’acció formativa del projecte singulars (garantia juvenil).
78/2017 aprovant la contractació urgent de la Sra. MGN. 83/2017
aprovant la renovació del COSE de la menor SGP i el COSE del menor DGP.
91/2017 aprovant la contractació del servei de logopèdia a l’empresa Núria
Boneta Lloret. 92/2017 aprovant les memòries “Millores a la deixalleria
tipus B comarcal a Tremp· i “Adquisició d’una deixalleria mòbil tipus 1 al
Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya.
93/2017 autoritzant a l’empresa The Best Pyrenees, SL la realització d’una
excursió en vehicles 4x4. 94/2017 autoritzant a l’empresa Guaja Racing la
realització d’una excursió de caràcter no competitiu. 95/2017 aprovant la
contractació de l’acció “Assessorament d’una finca demostrativa de noves
varietats d’ametller a la Conca de Tremp” a l’empresa IRTA. 96/2017
nomenant la mesa de contractació del servei “Estudi del potencial de

desenvolupament turístic dels embassaments del Pallars Jussà”. 97/2017
aprovant la certificació única de l’obra “Programa d’actuacions urgents en
vies d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà. 2016” i la factura de
l’empresa Cervós, SA. 99/2017 aprovant la memòria “Actuacions
extraordinàries per a la restitució de serveis i infraestructures després de la
nevada excepcional del 24 i 25 de març de 2017” i sol·licitud de subvenció
al Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge.
100/2017 autoritzant al Consorci Leader Pirineu Occidental per efectuar la
contractació de personal laboral temporal. 101/2017 donant de baixa el
COSE de la menor KFZ. 102/2017 aprovant el Pla de Seguretat i Salut de
l’obra “Projecte executiu per al nou centre catalitzador de l’oferta de
mobilitat turística sostenible de la Pobla de Segur”. 103/2017 sol·licitant a
la Direcció general de Protecció Social la pròrroga del conveni entre l’ICASS
i el Consell Comarcal. 104/2017 aprovant les certificacions de l’obra PGMN-2012/731 i el pagament de la subvenció de la Generalitat. 105/2017
aprovant les certificacions de l’obra PG-2012/1587 i el pagament de la
subvenció de la Generalitat. 106/2017 aprovant les certificacions de l’obra
PG-ET-2012/730 i el pagament de la subvenció de la Generalitat.
108/2017 aprovant el contracte de cessió en comodat del fons documental
de l’ajuntament de Gavet de la Conca. 109/2017 nomenant els Srs. CBP i
LLOP candidats a conseller del Consell General de l’IEI. 110/2017
nomenant la Sra. Cases representant del Consell Comarcal a la reunió de la
Junta Rectora de l’IEI. 112/2017 aprovant la compra del vehicle SKODA
FABIA. 114/2017 nomenant la Mesa de contractació de l’acció comuna 1.
Gestió del projecte Europeu INTERREG POCTEFA Green Pyrennees Slow
Tourism. 115/2017 aprovant la memòria de l’acció “Dinamització
empresarial del Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció al Departament
d’Empresa i Coneixement. 116/2017 adjudicant el Servei de redacció de
l’estudi del potencial de desenvolupament turístic dels embassaments del
Pallars Jussà” a l’empresa Baldrick i Munitz, SL. 118/2017 resolent les
sol·licituds presentades per la Sra. RLLC. 119/2017 nomenant la Mesa de
contractació del Servei públic de menjador escolar pels alumnes de l’Institut
de la Pobla de Segur. 120/2017 aprovant el reconeixement dels serveis
previs prestats per la Sra. DEM. 121/2017 aprovant la certificació 1a de
l’obra Pla de condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i rural de
camins del Pallars Jussà. Anualitat 2016. I la factura i el pagament a favor
de l’empresa Miquel Rius, SA. 122/2017 adjudicant el servei de l’acció 1.
Gestió del projecte Europeu INTERREG POCTEFA Green Pyrennees Slow
Tourism a l’empresa B. LINK BARCELONA STRATEGIC PROJECTS, SL.
123/2017 aprovant el COSE del menor KAF. 124/2017 aprovant el COSE
dels menors A i AJT. 125/2017 aprovant el COSE de la menor AJF.
126/2017 aprovant la memòria de l’activitat Esport Blanc Escolar. Curs
2016-2017 i sol·licitud de subvenció al Consell Català de l’Esport.
129/2017 aprovant el projecte constructiu de l’obra “Actuacions d’inversió
en l’accés als nuclis habitats de Moror, Alzina, Beniure i fins a Sant Esteve
de la Sarga” i sol·licitud de subvenció al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge. 131/2017 aprovant la memòria de

l’actuació XIII Festival del Romànic i dels Castells de Frontera” juliol 2017 i
sol·licitud de subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 132/2017
aprovant el reconeixement dels serveis previs prestats pel Sr. VHB.
133/2017 autoritzant a l’empresa O2 Riders Adventures SL per la
realització d’una excursió en vehicles 4x4. 135/2017 aprovant la
reincorporació del Sr. JMTT. 136/2017 deixant sense efectes el concurs de
mèrits per la selecció d’una plaça de tècnic impulsor empresarial.
137/2017 donant de baixa el COSE del menor ML. 138/2017 desestimant
el recurs d’alçada presentat per l’empresa Creed España, SL. 139/2017
aprovant els contractes de tractament de residus amb vàries empreses.
142/2017 adjudicant el contracte menor de serveis de l’acció
“Dinamització de l’economia social i cooperativa i l’acompanyament a
l’emprenedoria en el marc del l’Ateneu Cooperatiu ACAPA” a l’empresa
Cooperar x Emprendre, SCCL. 143/2017 aprovant la memòria “Actuacions
per la millora de la recollida d’envasos i paper al Pallars Jussà” i l’acord de
col·laboració amb ECOEMBES. 144/2017 aprovant l’adjudicació del Servei
públic de menjador escolar de l’Institut de la Pobla de Segur a l’empresa
Aramark Servicios de Catering SLU. 145/2017 determinant que la Sra.
MTB exerceixi les funcions de SAT a l’ajuntament de Sant Esteve de la
Sarga. 147/2017 nomenant la Sra. PTV secretària accidental per la sessió
ordinària de l’Àrea general d’Administració i desenvolupament i Àrea general
de comunicació i serveis a les persones. 148/2017 nomenant el Sr.
Cardona representant del Consell Comarcal a la reunió del Consell Rector
del PROMECO. 150/2017 aprovant el Pla de treball a desenvolupar per
l’AODL i sol·licitud de subvenció al SOC. 152/2017 aprovant el conveni de
col·laboració amb l’ARC pel finançament de les obres de millora a la planta
de compostatge FORM de Tremp. 153/2017 aprovant la certificació 1a de
l’obra “Centre catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de la
Pobla de Segur”, la factura de l’empresa Cervós, SA i el pagament.
154/2017 aprovant el contracte d’arrendament renting amb Bansabadell
Renting, SL del vehicle Ford C-MAX. 155/2017 aprovant la memòria del
programa Xarxa d’impulsors de PGJC i sol·licitud de subvenció al SOC.
157/2017 aprovant le renovació del COSE dels menors W i NH. 159/2017
sol·licitant al SOC una subvenció per incentivar la contractació en pràctiques
de les persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
160/2017 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència a la Sra.
MACM.
161/2017 donant de baixa el COSE dels menors A i AJT.
162/2017 sol·licitant al Consorci AOC l’alta del Servei e-SET. 163/2017
autoritzant al Consorci Leader Pirineu Occidental per convocar una plaça de
tècnic. 165/2017 aprovant la memòria “Camins del Jussà. 2017
Manteniment de la xarxa de senders” i sol·licitud de subvenció a l’IDAPA.
166/2017 donant de baixa el COSE del menor KPB. 167/2017 aprovant
el complement de millora del sou de la Sra. LAF i canvi de categoria de la
Sra. ALLR. 168/2017 aprovant la baixa del camió marca IVECO matrícula
1419 DRX. 171/2017 aprovant la certificació 2a de l’obra “Centre
catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de la Pobla de
Segur”, la factura de l’empresa Cervós, SA i el pagament. 172/2017

aprovant la memòria “Memòria per a la sol·licitud d’una subvenció directa
per al finançament parcial d’un tècnic comarcal de cooperació territorial a
l’Alt Pirineu i Aran” i sol·licitud de subvenció a l’IDAPA. 174/2017 aprovant
la memòria “Projecte Pallars Cultural 2017” i sol·licitud de subvenció a
l’IDAPA. 175/2017 aprovant la memòria “Edició d’una guia educativa dels
espais de memòria de la guerra civil” i sol·licitud de subvenció al Memorial
Democràtic. 176/2017 aprovant la memòria “Projecte sobre el patrimoni
de la guerra civil al Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció al memorial
democràtic. 177/2017 aprovant el Pla de treball a executar en el marc del
Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el
Programa Catalunya Emprèn i sol·licitud de subvenció al Departament
d’Empresa i Coneixement. 178/2017 aprovant el conveni de col·laboració
amb l’ajuntament de Tremp per al projecte “Treball a les 7 comarques.
Pallars Jussà 2017”. 181/2017 sol·licitant al Ministeri d’Energia, Turisme i
Agenda Digital una subvenció per l’actuació “Instal·lació per al tractament i
ús de biogàs en el dipòsit controlat de residus municipals de Tremp, Pallars
Jussà” i aprovant la memòria de l’actuació. 182/2017 aprovant la
memòria titulada “Pla d’actuacions de conservació i arranjament de la xarxa
de camins d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà 2017-2018” i sol·licitud
de subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat. 183/2017
concedint i denegant els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018.
187/2017 aprovant el projecte constructiu de l’obra “Pla d’actuacions de
conservació i arranjament de la xarxa de camins d’accés a nuclis habitats
del Pallars Jussà – Anualitat 2017-2018”. 188/2017 donant de baixa el
COSE del menor KAF. 189/2017 sol·licitant a la Direcció general de
Protecció Social la pròrroga del conveni entre l’ICASS i el Consell Comarcal
per la prestació del servei CDIAP. 190/2017 aprovant la memòria
“Consolidació turística des de l’Epicentre per a la promoció econòmica del
Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 191/2017
aprovant el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat per la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per
carretera de la comarca del Pallars Jussà, per l’anualitat 2017. 192/2017
aprovant el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà
2017-2021. 193/2017 aprovant el CP 2017-2019 amb l’ICD. 194/2017
aprovant les sol·licitud del servei de teleassistència de les usuàries CAT i
MGJ. 195/2017 aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-ET-DL2012/737 i el pagament de la subvenció de la Generalitat. 196/2017
aprovant les certificacions de l’obra PG-MN-ET-2012/727 i el pagament de
la subvenció de la Generalitat. 197/2017 aprovant les certificacions de
l’obra PG-2012/728 i el pagament de la subvenció de la Generalitat.
198/2017 aprovant les certificacions de l’obra PG-DL-2012/1313 i el
pagament de la subvenció de la Generalitat. 199/2017 aprovant les
certificacions de l’obra PG-DL-2012/1312 i el pagament de la subvenció de
la Generalitat. 200/2017 aprovant les certificacions de l’obra PG-2012/732
i el pagament de la subvenció de la Generalitat. 201/2017 aprovant les
certificacions de l’obra MN-2012/757 i el pagament de la subvenció de la
Generalitat.

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-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, que es descriuen a la part expositiva
d’aquest acord i que consten a l’expedient 330/2017 i es donen íntegrament
per reproduïts.
Tercer.- Decrets de gerència. Exp. 329/2017
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consta a
l’expedient núm. 329/2017 que es donen íntegrament per reproduïts i que
es descriu a continuació: Número 30/2017 aprovant vàries factures i el
seu pagament. 31/2017 aprovant el pagament al Servei Català de Trànsit
d’una sanció. 38/2017 aprovant el pagament al Servei Català de Trànsit de
vàries sancions. 40/2017 aprovant el pagament dels incentius a la
participació en el marc dels projectes integrals, maig 2017. 41/2017
aprovant el pagament a Càritas parroquial de Tremp per l’atenció a
persones transeünts i sense sostre. 42/2017 aprovant el 2n pagament de
la 5a Beca de recerca del Pallars Jussà al Sr. ILT. 43/2017 aprovant el
pagament a l’ajuntament de Tremp de llicències d’obra. 44/2017 aprovant
el pagament de dietes i quilometratge del personal a la nòmina del mes de
juny de 2017. 45/2017 aprovant vàries factures i el seu pagament.
46/2017 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. GP per atendre ajuts
d’urgència social. 47/2017 aprovant l’ingrés de la fiança de la Sra. MTA pel
material cedit del Banc de productes de suport a les persones. 48/2017
aprovant el pagament dels incentius a la participació en el marc dels
projectes integrals, juny 2017. 49/2017 aprovant el pagament dels
incentius a la participació en el marc dels projectes singulars, abril, maig i
juny de 2017. 50/2017 atorgant un ajut d’urgència social al Sr. AMV.
51/2017 atorgant ajuts d’urgència social de pobresa energètica a varis
beneficiaris i el pagament a les empreses subministradores. 53/2017
aprovant el pagament de dietes i quilometratge del personal a la nòmina del
mes de juliol de 2017. 54/2017 aprovant les factures dels bitllets de FGC i
el pagament. 55/2017 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. GP per
atendre ajuts d’urgència social. 56/2017 aprovant el pagament dels
incentius a la participació en el marc dels projectes integrals, juny i juliol de
2017. 57/2017 aprovant el pagament dels incentius a la participació en el
marc dels projectes singulars d’un alumne, abril, maig i juny de 2017.

59/2017 autoritzant als treballadors de l’equip de serveis socials del
Consell ha assistir a la “I Jornada de serveis socials bàsics de les terres de
Lleida: Els processos de canvi i la transformació social” i aprovant el
pagament de l’import de la matrícula. 60/2017 aprovant vàries factures i
el seu pagament. 61/2017 aprovant el pagament de dietes i quilometratge
del personal a la nòmina del mes d’agost de 2017. 63/2017 aprovant el
pagament de la subvenció del projecte integrals 2017 a l’Associació
Reintegra. 64/2017 aprovant el pagament dels incentius a la participació
en el marc dels projectes singulars d’abril, maig i juliol de 2017. 65/2017
aprovant vàries factures i el seu pagament. 66/2017 aprovant el
pagament de bitllets de RENFE. 67/2017 atorgant una bestreta de caixa a
la Sra. GP per atendre ajuts d’urgència social. 68/2017 aprovant la
inscripció dels Srs. Iglesias i Ardanuy al 1r Fòrum d’Ecoturisme a Catalunya
i el pagament de la matrícula. 69/2017 atorgant els ajuts individuals de
desplaçament del curs escolar 2016-2017 i el pagament a les famílies.
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-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 329/2017 i es donen íntegrament per
reproduïts.
Quart.- Aprovació del XV Pla Comarcal “Jussaeducació”
atorgament d’ajuts curs 2016-2017. Exp. 634/2016.

i

Vist el document del XV Pla Comarcal “Jussàeducació” del Pallars Jussà per
al curs 2016-2017, que consta a l’expedient, organitzat conjuntament entre
el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de Recursos Pedagògics del
Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització Lingüística Servei Comarcal
de Català. I que descriu les activitats que s’ofereix al centres educatius de
la comarca, amb l’objectiu de difondre el valor arqueològic, patrimonial,
cultural i artístic de la comarca, promoure el valor didàctic dels espectacles
escolars, afavorir la interrelació entre els centres educatius, etc.
Vistes les sol·licituds presentades pels centres educatius de la comarca, en
el marc del XV Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs escolar 20162017, que consten a l’expedient i es descriuen a continuació:

Centre Educatiu
INS Tremp
INS Tremp
ZER Pallars Jussà

Activitat
Intercanvi Escolar amb Aarschot (Bèlgica).
Centre Damiaaninstituut
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique
(França). Lycée-Collège Jean Jaurès.
Trobada d’escoles de la ZER

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 b) i (2.3
k) del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6
d’octubre de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 i resta
de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del president i del Ple, per
unanimitat dels 5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el document del XV Pla Comarcal “Jussàeducació” del
Pallars Jussà per al curs 2016-2017, que consta a l’expedient, organitzat
conjuntament entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de
Recursos Pedagògics del Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització
Lingüística Servei Comarcal de Català.
SEGON.- Aprovar l’atorgament de les subvencions als centres educatius de
la comarca, en el marc del XV Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs
2016-2017, segons es descriu a continuació:
Centre Educatiu
INS Tremp
INS Tremp
ZER Pallars Jussà

Activitat
Intercanvi Escolar amb Aarschot
Bèlgica
Intercanvi Escolar amb Saint Affrique
França
Trobada d’escoles de la ZER

Subvenció
Atorgada €
180,00
180,00
150,00

TERCER.- Comunicar als centres escolars preceptius, aquest acord.
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.
Cinquè.- 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
Ajuntament La Pobla de Segur
Cercle d'Agermanament Occitano-català
Associació de la Gent Gran Sant Antolí
Associació d'Amics de Santa Magdalena
Associació Amics Conca de Tremp
Associació de Cultura Comú de
Particulars
CAPS- Club Atletisme La Pobla de Segur

Concepte
51à edició Fira de Pobla de Segur
XXX Pujada al Port de Salau
Grup d'havaneres
viatge cultural
Cantada d'havaneres
Biennal d'escultura al carrer a la
Pobla de Segur
Cros Intercomarcal 2017

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
Ajuntament La Pobla de Segur
Cercle d'Agermanament Occitano-català
Associació de la Gent Gran Sant Antolí
Associació d'Amics de Santa Magdalena
Associació Amics Conca de Tremp
Associació de Cultura Comú de
Particulars
CAPS- Club Atletisme La Pobla de Segur

Concepte
51à edició Fira de Pobla de Segur
XXX Pujada al Port de Salau
Grup d'havaneres
viatge cultural
Cantada d'havaneres
Biennal d'escultura al carrer a la
Pobla de Segur
Cros Intercomarcal 2017

Import
atorgat €
1.000,00 €
200,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
1.000,00 €
500,00 €

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.

Sisè.- 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
Inicials
Núm. exp.
Nom i
EBASP
cognoms

DNI

Data inici

alta/
revisió

2017/00152

AMG

4079091--

01/07/2017

ALTA

2013/00459

DMG

7317798--

01/08/2017

ALTA

Tipologia
SAD/ Dependència
% Subv.
Atenció social i personal
25h/m
75%
Atenció social i personal
20h/m
69,432%

SAD SOCIAL
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

Data inici

alta/
revisió

2015/00113

CSG

4071164--

14/07/2017

ALTA

2017/00093

RLIR

4077289--

17/08/2017

ALTA

2017/00167

MVM

4080740--

29/09/2017

ALTA

2014/00055

MMR

4077306--

04/10/2017

ALTA

SAD menors en risc social
Inicials
Núm. exp.
Nom i
EBASP
cognoms
DNI
2015/00264

MEC

Y369794--

Data inici
12/09/2017

alta/
revisió
ALTA

Tipologia SAD/ social
% Subv.
Ordre i cura de la llar
8 h/m
75%
Ordre i cura de la llar
8 h/m
75%
Ordre i cura de la llar i atenció
social i personal
10 h/m
50%
Ordre i cura de la llar i atenció
social i personal
12 h/m
100%

Tipologia SAD/ menors en
risc social % Subv.
Atenció a menors i família
12 h/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 DEPENDÈNCIA
Inicials
Núm. exp.
Nom i
EBASP
cognoms

DNI

Data inici

alta/
revisió

2017/00152

AMG

4079091--

01/07/2017

ALTA

2013/00459

DMG

7317798--

01/08/2017

ALTA

Tipologia
SAD/ Dependència
% Subv.
Atenció social i personal
25h/m
75%
Atenció social i personal
20h/m
69,432%

SAD SOCIAL
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

Data inici

alta/
revisió

2015/00113

CSG

4071164--

14/07/2017

ALTA

2017/00093

RLIR

4077289--

17/08/2017

ALTA

2017/00167

MVM

4080740--

29/09/2017

ALTA

2014/00055

MMR

4077306--

04/10/2017

ALTA

SAD menors en risc social
Inicials
Núm. exp.
Nom i
EBASP
cognoms
DNI
2015/00264

MEC

Y369794--

Data inici
12/09/2017

alta/
revisió
ALTA

Tipologia SAD/ social
% Subv.
Ordre i cura de la llar
8 h/m
75%
Ordre i cura de la llar
8 h/m
75%
Ordre i cura de la llar i atenció
social i personal
10 h/m
50%
Ordre i cura de la llar i atenció
social i personal
12 h/m
100%

Tipologia SAD/ menors en
risc social % Subv.
Atenció a menors i família
12 h/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.
Setè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb
modalitat de xecs-servei. 2n i 3r trimestre de 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 2n i 3r trimestre de 2017, que
consten a l’expedient, presentades pels usuaris següents:
Inicials
Nom i cognoms
ASC
BNF
JNR
PBR
GPA
JSB
MRS
RTM
AQS
GPA
EPR
FRR
JOVG
MPG

DNI
3857470-4075237-3658681-4077898-3749503-4080197-4076760-7804088-2709998-3897143-7805721-1619937-3722582-37455279--

Data inici/Alta
servei
29/06/2017
30/06/2017
20/04/2017
23/05/2014
17/05/2017
05/04/2017
08/06/2017
24/04/2017
04/07/2017
19/07/2017
07/08/2017
05/07/2017
07/08/2017
07/08/2017

Tipologia Servei
Assistència a la persona
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Neteja
Neteja
Neteja
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
DNI
ASC
3857470--

Data inici/Alta
servei
Tipologia Servei
29/06/2017
Assistència a la persona

BNF
JNR
PBR
GPA
JSB
MRS
RTM
AQS
GPA
EPR
FRR
JOVG
MPG

4075237-3658681-4077898-3749503-4080197-4076760-7804088-2709998-3897143-7805721-1619937-3722582-37455279--

Vuitè.- Aprovació
48/2017

de

30/06/2017
20/04/2017
23/05/2014
17/05/2017
05/04/2017
08/06/2017
24/04/2017
04/07/2017
19/07/2017
07/08/2017
05/07/2017
07/08/2017
07/08/2017

la

Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

devolució

d’ingressos

indeguts.

Exp.

1) Vista la documentació presentada per la Sra. Eva Valbuena en
representació de Caixabank, SA, sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut
del rebut de la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans
(RSU), de l’any 2015, de l’immoble situat al C. Únic s/n de Vilamolat de
Mur.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2015 per
import de 99,76 €, atès que l’habitatge de referència no era propietat de
Caixabank, SA a l’any 2015.
2) Vista la documentació presentada pel Sr. Guillem Porcar Pérez en
representació de Buildingcenter, SAU, sol·licitant la devolució de l’ingrés
indegut del rebut de la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids
urbans (RSU), de l’any 2014 de l’immoble situat a l’edifici Vistabella Esc. B
2 2, d’Aiguabella 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 del rebut de l’anualitat 2014 per
import de 77,37 €, atès que l’habitatge de referència no era propietat de
Buildingcenter, SAU a l’any 2014.
3) Vista la documentació presentada pel Sr. Francisco Sullà Palacin,
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’any 2016, de
l’immoble situat al C. Afores, 12 de Salàs de Pallars.

Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2016 per
import de 91,16 €, atès que s’ha duplicat el rebut de l’habitatge de
referència.
4) Vista la documentació presentada per la Sra. Asunción Orrit Rocafort
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats
2014, 2015, 2016 i 2017 de l’immoble situat al c. Indústria, 11 baixos de la
Pobla de Segur.
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 dels ingressos indeguts de les anualitats 2014, 2015,
2016 i 2017 per import total de 312,58 €, atès que s’han duplicat els rebuts
del local de referència, un a nom del propietari i l’altre a nom de l’empresa
que exerceix l’activitat.
5) Vista la documentació presentada per la Sra. Maria José Terrisse Portella
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats 2016
i 2017 de l’immoble situat al C. Paradís, 1 2n 2a 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 dels ingressos indeguts de les anualitats 2016 i 2017
per import total de 157,84 €, atès que l’habitatge de referència no té
subministrament d’aigua.
6) Vista la documentació presentada per la Sra. M. Mercedes Quiñonero
Andreu, sol·licitant la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la
taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les
anualitats 2013 a 2016 de l’immoble situat al c. Únic s/n Casa Mingo de
Cellers, municipi de Castell de Mur.
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 dels ingressos indeguts de les anualitats 2013, 2014,
2015 i 2016 per import total de 311,03 €, atès que s’han triplicat els rebuts
de l’immoble de referència.
7) Vista la documentació presentada per la Sra. M. Antònia Quiñonero
Andreu, sol·licitant la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la
taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les
anualitats 2013 a 2016 de l’immoble situat al c. Únic s/n Casa Mingo de
Cellers, municipi de Castell de Mur.

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 dels ingressos indeguts de les anualitats 2013, 2014,
2015 i 2016 per import total de 311,03 €, atès que s’han triplicat els rebuts
de l’immoble de referència.
8) Vista la documentació presentada per la Sra. Milagros Martha Reyes
Arteaga, 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
2014 de l’immoble situat a l’Avinguda Espanya, 7 1r D 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 de l’anualitat 2014 per import de
101,36 €, atès que durant l’anualitat 2014 ja no vivia en aquest habitatge.
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 del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2015 per import de 99,76 € a Caixabanck, SA, de
l’immoble situat al C. Únic, s/n de Vilamolat de Mur.
SEGON.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2014 per import de 77,37 € a Buildingcenter SAU, de
l’immoble situat a l’edifici Vistabella Esc. B 2 2, d’Aiguabella al municipi de
La Torre de Capdella.
TERCER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2016 per import de 91,16 €, al Sr. Francisco Sullà Palacin
de l’immoble situat al C. Afores, 12 de Salàs de Pallars.

QUART.- Aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la
taxa de RSU de les anualitats 2014, 2015, 2016 i 2017 per import total de
312,58 €, a la Sra. Asunción Orrit Rocafort de l’immoble situat al c.
Indústria, 11 baixos de la Pobla de Segur.
CINQUÈ.- Aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la
taxa de RSU de les anualitats 2016 i 2017 per import total de 157,84 € a la
Sra. Maria José Terrisse Portella de l’immoble situat al C. Paradís, 1 2n 2a
de Tremp.
SISÈ.- Aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la taxa
de RSU de les anualitats 2013, 2014, 2015 i 2016 per import total de
311,03 € a la Sra. M. Mercedes Quiñonero Andreu de l’immoble situat al C.
Únic, s/n Casa Mingo de Cellers.
SETÈ.- Aprovar la devolució dels ingressos indeguts dels rebuts de la taxa
de RSU de les anualitats 2013, 2014, 2015 i 2016 per import total de
311,03 € a la Sra. M. Antònia Quiñonero Andreu de l’immoble situat al C.
Únic, s/n Casa Mingo de Cellers.
VUITÈ.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2014 per import de 101,36 € a la Sra. Milagros Martha
Reyes Arteaga de l’immoble situat a l’Avinguda Espanya, 7 1r D de Tremp.
NOVÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.
Novè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
per reciclar, sense valor econòmic: Paper, cartró, envasos, ferralla,
bateries, plom, vidre, pneumàtics.
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació:
Núm.
Fra.

Data

Concepte

2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087

05-06-2017
20-06-2017
20-06-2017
20-06-2017
20-06-2017
21-06-2017
21-06-2017
21-06-2017
21-06-2017

Recollida vidre
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
FORM planta compostatge
Oli deixalleria
Treballs llevaneus
Treballs llevaneus i sal
Treballs llevaneus

2088
2089

21-06-2017
21-06-2017

Treballs llevaneus i sal
Aportació de sal

2090
2091

21-06-2017
21-06-2017

Aportació de sal
Aportació de sal

2092
2093

21-06-2017
21-06-2017

Aportació de sal
Aportació de sal

2094

26-06-2017

Paper i cartró

Deutor

Import €

Ecovidrio
1.256,65
Conselh Generau d’Aran
23.132,42
C. C. Alta Ribagorça
5.340,05
C. C. Pallars Sobirà
13.425,87
C. C. De la Noguera
1.496,10
Grinoil, SL
443,26
Ajuntament Senterada
825,22
Ajuntament Sarroca B.
5.149,76
Ajuntament Isona i Conca
150,04
Dellà
Ajuntament Talarn
314,60
Ajuntament Abella de la
61,71
Conca
Ajuntament Castell de Mur
41,14
Ajuntament Gavet de la
246,84
Conca
Ajuntament de Llimiana
20,57
Ajuntament
Salàs
de
205,70
Pallars
J. Vilella Felip, SL
3.219,07

2095
2096
2097
2098
2099
2100

26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
28-06-2017

Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer
Ferralla
Escombraries 2017

2101

05-07-2017

Escombraries 2017

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136

10-07-2017
10-07-2017
10-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
20-07-2017
01-08-2017
01-08-2017
04-09-2017
04-09-2017
04-09-2017
06-09-2017
06-09-2017
06-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
14-09-2014
14-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
25-09-2017
25-09-2017
25-09-2017
04-09-2017
04-10-2017

Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Vidre
Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer
Oli deixalleria
Paper i cartró
Recollida en iglú
Paper i cartró
Vidre
Vidre
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Paper i cartró
Recollida en iglú
Recollida en iglú
Plus transport
Gestió a través pl. Transfer
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer
Oli
Oli
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Vidre
Ferralla

Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL
Academia General Bàsica
de Suboficials
Comandancia guardia Civil
de Lleida
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecovidrio
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Grinoil, SL
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
Ecovidrio
Ecovidrio
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Grinoil, SL
Grinoil, SL
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
Ecovidrio
Ballestas Calmet, SL

4.559,43
1.803,15
840,39
549,44
213,00
16.087,20
631,36
23.463,69
8.836,76
13.287,73
2.471,79
4.127,08
731,12
477,99
513,56
3.047,78
1.724,75
3.194,59
1.288,19
3.325,05
15.151,23
9.292,45
30.290,19
4.558,64
5.343,46
1.596,01
1.038,49
678,95
4.854,81
2.136,82
915,01
598,22
920,21
543,50
28.230,30
13.241,90
41.762,18
3.036,21
501,00

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.

Data

Concepte

2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087

05-06-2017
20-06-2017
20-06-2017
20-06-2017
20-06-2017
21-06-2017
21-06-2017
21-06-2017
21-06-2017

Recollida vidre
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
FORM planta compostatge
Oli deixalleria
Treballs llevaneus
Treballs llevaneus i sal
Treballs llevaneus

2088
2089

21-06-2017
21-06-2017

Treballs llevaneus i sal
Aportació de sal

2090
2091

21-06-2017
21-06-2017

Aportació de sal
Aportació de sal

2092
2093

21-06-2017
21-06-2017

Aportació de sal
Aportació de sal

2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
26-06-2017
28-06-2017

Paper i cartró
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer
Ferralla
Escombraries 2017

2101

05-07-2017

Escombraries 2017

2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126

10-07-2017
10-07-2017
10-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
11-07-2017
20-07-2017
01-08-2017
01-08-2017
04-09-2017
04-09-2017
04-09-2017
06-09-2017
06-09-2017
06-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
14-09-2014
14-09-2017

Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Vidre
Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer
Oli deixalleria
Paper i cartró
Recollida en iglú
Paper i cartró
Vidre
Vidre
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Paper i cartró
Recollida en iglú
Recollida en iglú
Plus transport
Gestió a través pl. Transfer
Recollida selectiva

Deutor
Ecovidrio
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
C. C. De la Noguera
Grinoil, SL
Ajuntament Senterada
Ajuntament Sarroca B.
Ajuntament Isona i Conca
Dellà
Ajuntament Talarn
Ajuntament Abella de la
Conca
Ajuntament Castell de Mur
Ajuntament Gavet de la
Conca
Ajuntament de Llimiana
Ajuntament
Salàs
de
Pallars
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ballestas Calmet, SL
Academia General Bàsica
de Suboficials
Comandancia guardia Civil
de Lleida
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecovidrio
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Grinoil, SL
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
Ecovidrio
Ecovidrio
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA

Import €
1.256,65
23.132,42
5.340,05
13.425,87
1.496,10
443,26
825,22
5.149,76
150,04
314,60
61,71
41,14
246,84
20,57
205,70
3.219,07
4.559,43
1.803,15
840,39
549,44
213,00
16.087,20
631,36
23.463,69
8.836,76
13.287,73
2.471,79
4.127,08
731,12
477,99
513,56
3.047,78
1.724,75
3.194,59
1.288,19
3.325,05
15.151,23
9.292,45
30.290,19
4.558,64
5.343,46
1.596,01
1.038,49
678,95
4.854,81

2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136

14-09-2017
14-09-2017
14-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
25-09-2017
25-09-2017
25-09-2017
04-09-2017
04-10-2017

Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer
Oli
Oli
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Servei eliminació residus
Vidre
Ferralla

Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Grinoil, SL
Grinoil, SL
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
Ecovidrio
Ballestas Calmet, SL

2.136,82
915,01
598,22
920,21
543,50
28.230,30
13.241,90
41.762,18
3.036,21
501,00

Desè.- Informe de baixes de la cobrança executiva. Exp. 47/2017
Vista la documentació, que consta a l’expedient, presentada pels subjectes
passius descrits a continuació, sol·licitant la baixa de la cobrança executiva
i/o de l’embarg, dels rebuts de la taxa per a la recollida i tractament de
residus sòlids urbans i comprovada la documentació aportada s’ha
considerat justa la reclamació que fan sobre el deute o l’embarg reclamat.
Vistos els informes tècnics de data 4, 20, 22 i 28 de setembre de 2017, que
consten a l’expedient, s’informa a la Junta de Govern que s’han donat de
baixa de la cobrança executiva els següents rebuts:
SUBJECTE PASSIU

NIF

FRANKINVALL, SL

B43773399

LAUREANO LLUSA
VIZCAYA
RAMON CIRERA
ARMENGAU
JUAN CAPDEVILA BUSOM

40777798V

ALFONSO GARCIA GARCIA

38047879Z

MARIO GUILLEM
PEDESCOLL

40747449M

FRANCESC MAS BATALLA

40788473C

ALBERT MARTIN ROIG

77255408H

40694839L
40771797L

EXERCICI
ADREÇA
POBLACIÓ
DE DEUTE
2016
AGBS 003-007
TREMP
Esc C 3 1
2016
CARRETERA
CONQUES
038
2016
SANT JAUME
TREMP
006 3r
2016
TARRAGONA
TREMP
048 3r 3a
2016
INDUSTRIA, LA POBLA DE
20, 2n 1a
SEGUR
2016
AV.
VILAMITJANA
CATALUNYA
028
2016
AFORES 004 MEREA
CAL RIBA
2016
CASA BENETO
ARANSIS

CAUSA DE LA
BAIXA
No és propietari
No és propietari
No és propietari
No és propietari
No és propietari
No és propietari
No és propietari
No és propietari

Onzè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que l’empresa ADINAR, SCP ha sol·licitat 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:
Títol del Servei: Menjador escolar de l’Institut de la Pobla de Segur. Curs 20162017.
Import: 1.360,57 €

Atès que la Sra. Soledad Casal Torruella ha sol·licitat al Consell Comarcal
del Pallars Jussà la devolució de la fiança que va dipositar per respondre de
la devolució en bon estat del material del Banc de productes de suport del
Pallars Jussà, per l’import de 29,00 €.
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 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa ADINAR,
SCP per respondre del compliment de l’actuació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:

Títol del Servei: Menjador escolar de l’Institut de la Pobla de Segur. Curs 20162017.
Import: 1.360,57 €

SEGON.- Retornar a la Sra. Soledad Casal Torruella la fiança dipositada per
la devolució en bon estat del material del Banc de productes de suport del
Pallars Jussà, per l’import de 29,00 €.
TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per
a l’execució d’aquest acord.
Dotzè.- Informes. Exp. 328/2017
Primer
S’informa de les següents convocatòries:
1. Àrees generals informatives pel dia 24 d’octubre de 2017 a les 20.00
hores.
2. Ple del Consell pel dia 31 d’octubre de 2017 a les 20.00 hores.
3. Àrea de règim intern pel dia 31 d’octubre de 2017 a les 19.00 hores.
Segon
El Sr. Ardanuy informa sobre l’augment de la taxa d’escombraries per l’any
2017 que possiblement serà d’entre el 4% i el 6%.
Tercer
El Sr. Aranda informa sobre la celebració a Alp i Puigcerdà de la segona
edició de les Jornades Gastropirineus. S’ha demanat si se’n pot fer una
edició al Pallars Jussà. Consisteixen en una fira-exposició de productes,

presentacions i degustacions d’aquests, ponències i debats i sessions de
cuina en directe, focalitzades en la cuina de muntanya.
Els participants són de Catalunya, dels Pirineus orientals de França i
d’Andorra.
Tretzè.- Precs i preguntes. Exp. 327/2018
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
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,

