
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 6 
D’OCTUBRE 2015 
   
NÚM.: 7/2015 
DATA:  6 d’octubre de 2015 
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 
CONSELLERS 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
 
Quòrum 
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de 
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la 
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori 
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones 
que els substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 4 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 
 



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

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
Primer.- Constitució de la Junta de Govern. 
 
Atès que hi ha quòrum suficient, 5 membres dels 7 que la componen, el 
President declara constituïda com a òrgan executiu la Junta de Govern de la 
legislatura 2015-2019 amb les competències que li atribueix l’article 16 del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, amb la següent composició: Sr. Constantí 
Aranda Farrero, Sra. M. Pilar  Cases Lopetegui, Sr. Martí Cardona Rocafort, 
Sr. Lluís Bellera Juanmartí, Sra. Anna Ritz Escur, Sra. Susanna Solans Roya  
i Sr. David Valls Giménez, de conformitat amb el Decret de Presidència 
núm. 107/2015, de 20 de juliol de 2015.  
 
Segon.- Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Consell Comarcal per a la millora de la xarxa de 
transport públic de viatgers per carretera de la comarca del Pallars 
Jussà. Exp. 334/2015. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre el Departament de Territori i 
Sosteniblitat de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per a la millora de la xarxa de transport públic de 
viatgers per carretera de la comarca del Pallars Jussà, per l’anualitat 2015, 
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 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 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 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, de col�laboració entre el Departament de 
Territori i Sosteniblitat de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la millora de la xarxa de transport 
públic de viatgers per carretera de la comarca del Pallars Jussà, per 
l’anualitat 2015, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
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. 
 
Tercer.- Aprovació de l’acord de col�laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de Tremp i Càritas 
parroquial de Tremp. Exp. 338/2015. 
 
Vist el text, de l’acord de col�laboració entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, l’ajuntament de Tremp i Càritas Parroquial de Tremp referent a 
l’atenció a les persones transeünts i persones sense sostre, 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 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 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 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, de l’acord de col�laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de Tremp i Càritas Parroquial de 
Tremp referent a l’atenció a les persones transeünts i persones sense 
sostre, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’acord de col�laboració. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de Tremp i a Càritas 
parroquial de Tremp. 
QUART.- Trametre còpia del text de l’acord de col�laboració 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. 
 
Quart.- Aprovació de la memòria del “Pla d’actuacions de 
condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins 
del Pallars Jussà” i sol�licitud de subvenció al departament de 
Territori i Sostenibilitat. Exp. 288/2015. 
 
Vist l’escrit de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, que consta a l’expedient, manifestant la voluntat 
del departament per procedir a la tramitació i signatura d’un conveni de 
col�laboració per l’arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins. 
 
Vista la memòria del “Pla d’actuacions de condicionament i arranjament de 
la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà – anualitat 2015”, 
redactada pel sr. German Palacin Fornons, enginyer industrial, amb un 
pressupost de 107.438,02 € més l’IVA vigent al 21% per import de 



22.561,98 €, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per 
reproduïda. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 b) i (2.3 
j) del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 
d’octubre de 2003 i darrera modificació 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 i del Ple, per 
unanimitat dels 5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria del “Pla d’actuacions de condicionament i 
arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà – anualitat 
2016”, redactada pel sr. German Palacin Fornons, enginyer industrial, amb 
un pressupost de 107.438,02 € més l’IVA vigent al 21% per import de 
22.561,98 €, que consta a l’expedient i es dona íntegrament per 
reproduïda. 
SEGON.- Sol�licitar a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat una subvenció per import de 
130.000,00 € per a la realització d’actuacions en la xarxa veïnal i rural de 
camins del Pallars Jussà.  
TERCER.- Trametre aquest acord a la Secretaria d’Infraestructures i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Cinquè.- Atorgament d’ajuts per “activitats menors en risc social”. 
 
Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i 
la col�laboració 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 2.2 programes d’atenció social i educativa davant les situacions de 
risc. 
 
Vista la proposta dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, per a subvencionar activitats realitzades per menors en 
situació de risc social, que consten a l’expedient, i es descriuen a 
continuació: 
 

Inicials nom i cognoms 

Beneficiari Entitat que realitza l’activitat 

Import a 

subvencionar pel 

Consell Comarcal  

Y J V casa del sol naixent 25 € 

Y A casa del sol naixent 225 € 



H A casa del sol naixent 225 € 

A J T casa del sol naixent 100 € 

A J T casa del sol naixent 100 € 

A T casa del sol naixent 225 € 

J Q casa del sol naixent 200 € 

X Q casa del sol naixent 200 € 

F O Casa del sol naixent 225 € 

M M Casa del sol naixent 75 € 

A P F Casa del sol naixent 200 € 

F C P F Casa del sol naixent 200 € 

J G C F Casa del sol naixent 200 € 

H B Casa del sol naixent 75 € 

I O Casa del sol naixent 62,50 € 

R O Casa del sol naixent 62,50 € 

I B M Casa del sol naixent 50 € 

A A Casa del sol naixent 50 € 

S N T Casa del sol naixent 37,50 € 

S N Casa del sol naixent 37,50 € 

G G A Casa del sol naixent 50 € 

N A Casa del sol naixent 50 € 

M D V Patronat Municipal d’Esports 20 € 

L D V Patronat Municipal d’Esports 20 € 

Y J Patronat Municipal d’Esports 20 € 

J P V Patronat Municipal d’Esports 40 € 

S M Patronat Municipal d’Esports 40 € 

A M Patronat Municipal d’Esports 40 € 

F Z O Patronat Municipal d’Esports 163,80 € 

C O Patronat Municipal d’Esports 163,80 € 

S N T Patronat Municipal d’Esports 35,10 € 

S N Patronat Municipal d’Esports 35,10 € 

W H Patronat Municipal d’Esports 99,45 € 

N H Patronat Municipal d’Esports 99,45 € 

J M S H Patronat Municipal d’Esports 20 € 

S H Casa del sol naixent 50 € 

S M J Casa del sol naixent 100 € 

A M J Casa del sol naixent 100 € 



A M J Casa del sol naixent 100 € 

C V  

I V Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 440 € 

D I B Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 80 € 

F E B K Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 320 € 

J A. L Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 320 € 

Y E Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 120 € 

Z E    

S E Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 360 € 

R T  

I T Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 240 € 

H A M  

F M  

M M Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 480 € 

S O  

Y O Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 312 € 

C T  

N T Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 240 € 

J L Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 40 € 

F S  Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 100 € 

A F  

C F   

M F Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 576 € 

A J. B Casal d’Estiu de l’ajunt. Pobla de Segur 80 € 

 
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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Atorgar els ajuts per a programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc, tal com es descriu a la part expositiva. 
SEGON.- Determinar que el pagament d’aquests ajuts s’efectuarà 
directament a la Casa del Sol Naixent, al Patronat Municipal d’Esports de 
Tremp i a l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Sisè.- 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 col�laboració 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 SOCIAL 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD  
Social /           % Subv.  

2014/00176 JMS 3722145-- 01/06/2015 ALTA 
23 h/mes           100%  
Atenció social i personal  

2015/00128 JDD 4073998-- 01/07/2015 ALTA 
24 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

2015/00183 JBM 4076819-- 19/08/2015 ALTA 
6 h/mes                50% 
Atenció social i personal 

2015/00088 CRC 4072610-- 01/09/2015 ALTA 
12 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

 
SAD DEPENDÈNCIA 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD  
Dependència /  % Subv.  

2015/00064 MCS 4077319-- 01/06/2015 ALTA 
15 h/mes           50%  
Atenció personal   

2013/00028 MMD 4204526-- 01/09/2015 ALTA 
28 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

 
SAD Menors en risc social 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
SAD menors en risc 
social  /        % Subv.  

2012/00267 MO X812160-- 12/01/2015 ALTA 8h/m             100%    
atenció menors i família 

2012/00302 MDSB 4371303-- 28/04/2015 ALTA 8h/m              100%    
atenció menors i família 

2012/00102 JPB 3993238-- 06/05/2015 ALTA 4h/m                 100%    
atenció menors i família 

2014/00137 JFSR X384832-- 04/08/2015 ALTA  8h/m           100%    
atenció menors i família 

2013/00462 AJH 7808772-- 15/09/2015 ALTA 8h/m       100%    
atenció menors i família 

2013/00310 JBD 7806913-- 06/10/2015 ALTA 8h/m        100%    
atenció menors i família 

 



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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els 
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció 
que s’indica: 
 
SAD SOCIAL 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD  
Social /           % Subv.  

2014/00176 JMS 3722145-- 01/06/2015 ALTA 
23 h/mes           100%  
Atenció social i personal  

2015/00128 JDD 4073998-- 01/07/2015 ALTA 
24 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

2015/00183 JBM 4076819-- 19/08/2015 ALTA 
6 h/mes                50% 
Atenció social i personal 

2015/00088 CRC 4072610-- 01/09/2015 ALTA 
12 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

 
SAD DEPENDÈNCIA 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

  
Tipologia SAD  
Dependència /  % Subv.  

2015/00064 MCS 4077319-- 01/06/2015 ALTA 
15 h/mes           50%  
Atenció personal   

2013/00028 MMD 4204526-- 01/09/2015 ALTA 
28 h/mes           100% 
Atenció social i personal 

 
SAD Menors en risc social 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

  
SAD menors en risc 
social  /        % Subv.  

2012/00267 MO X812160-- 12/01/2015 ALTA 8h/m             100%    
atenció menors i família 

2012/00302 MDSB 4371303-- 28/04/2015 ALTA 8h/m              100%    
atenció menors i família 

2012/00102 JPB 3993238-- 06/05/2015 ALTA 4h/m                 100%    
atenció menors i família 

2014/00137 JFSR X384832-- 04/08/2015 ALTA  8h/m           100%    
atenció menors i família 

2013/00462 AJH 7808772-- 15/09/2015 ALTA 8h/m       100%    
atenció menors i família 

2013/00310 JBD 7806913-- 06/10/2015 ALTA 8h/m        100%    
atenció menors i família 



 
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.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
7.1 Atès que l’empresa Palvi, SL, 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 subministrament: Instal�lació d’una planta de transferència d’envasos a 
la deixalleria comarcal del Pallars Jussà. 
Import: 2.573,50 € 
 
7.2 Atès que l’empresa Jordi Martí, SL, 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 de l’obra: Adequació de l’entorn i integració paisatgística d’equipaments 
turístics. 
Import: 1.822,03 € 
 
7.3 Atès que l’empresa URBEG, SL, 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: Projecte del vas B del dipòsit controlat de Tremp. 
Import: 2.372,50 € 
 
7.4 Atès que les empreses següents han sol�licitat al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que van dipositar per 
respondre del compliment de la contractació del Servei de menjador 
escolars del curs 2014-2015, segons es descriu a continuació: 
 

Empresa Prestació del Servei Import 
A Dinar, SCP INS La Pobla de Segur  990,58 € 
A Dinar, SCP  Escola Els Raiers  2.877,40 € 
Pua Ginesta, SL  INS Tremp  2.949,70 € 

 
7.5 Atès que les empreses següents han sol�licitat al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que van dipositar per 
respondre del compliment de la contractació del Servei de transport escolar 
dels cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, segons es 
descriu a continuació: 



 

Nom de les Línies  EMPRESA  Import 
Guàrdia – Tremp 
 Isona – Tremp 

 La Vall de Barcedana – Tremp 
AGBS – Tremp 

S. Romà d’Abella – Tremp  Autocars Palmerola, SL  12.774,08 € 
La Pobla de Segur – Tremp 

Pessonada – La Pobla de Segur  
Sort – Tremp Autocars Franch, SA 6.244,68 € 

Aulàs – Espluga de Serra  Asunción Puchercós Cierco 2.330,91 € 
Torre de Tamúrcia – Aren  

 Asunción Puchercós Cierco 1.072,36 € 

L’Ametlla – Tremp  
Jordi Fumàs Ferreras  

Taxi T. J. Pallars  831,35 € 
Rivert – Sensui – La Pobla de 

Segur  J. Lorenzo Alonso Veiga  773,05 € 

Collmorter – Tremp Benito Espuñes Vila  785,69 € 

Sant Esteve de la Sarga – Tremp  Mireia Bosch Ricart 863,58 € 

Serradell – La Pobla de Segur  Marcel�li Ribera Rius  695,00 € 

Pobella – La Plana de Mont-ros Carlos Moyes Areny  862,59 € 

Abella de la Conca – Isona  Jordi Gros Erill  624,87 € 

Benavent – Isona  Jesús Caelles Batalla  674,71 € 

Covet – Isona  Regina Bernadó  849,77 € 

Hortoneda – La Pobla de Segur  Robert Bochaca Tohà  706,22 € 

Aguiró – La plana de Mont-ros  Robert Bochaca Tohà  659,94 € 

Estavill – La Plana de Mont-rós Riel Afonso Vidal  843,19 € 

 
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 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Palvi, SL 
per respondre del compliment de la contractació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del subministrament: Instal�lació d’una planta de transferència d’envasos a 
la deixalleria comarcal del Pallars Jussà. 
Import: 2.573,50 € 
SEGON- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Jordi Martí, 
SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Adequació de l’entorn i integració paisatgística d’equipaments 
turístics. 
Import: 1.822,03 € 
TERCER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa URBEG, 
SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Projecte del vas B del dipòsit controlat de Tremp. 
Import: 2.372,50 € 
QUART.- Retornar la fiança definitiva que van dipositar les empreses 
següents per respondre del compliment de la contractació del Servei de 
menjador escolar del curs 2014-2015, i per l’import que s’indica: 
 

Prestació del Servei Empresa Import 
INS La Pobla de Segur  A Dinar, SCP 990,58 € 
Escola Els Raiers  A Dinar, SCP  2.877,40 € 
INS Tremp  Pua Ginesta, SL  2.949,70 € 

 
CINQUÈ.- Retornar la fiança definitiva que van dipositar les empreses 
següents per respondre del compliment de la contractació del Servei de 
transport escolar dels cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-
2015, i per l’import que s’indica: 
 

Nom de les Línies  EMPRESA  Import 
Guàrdia – Tremp 
Isona – Tremp 

La Vall de Barcedana – Tremp 
AGBS – Tremp 

S. Romà d’Abella – Tremp Autocars Palmerola, SL  12.774,08 € 
La Pobla de Segur – Tremp 

Pessonada – La Pobla de Segur 
Sort – Tremp Autocars Franch, SA 6.244,68 € 

 
Aulàs – Espluga de Serra 

 
Asunción Puchercós Cierco 

 
2.330,91 € 

 
Torre de Tamúrcia – Aren 

 
Asunción Puchercós Cierco 
 

 
1.072,36 € 

 



L’Ametlla – Tremp 
Jordi Fumàs Ferreras  

Taxi T.J. Pallars   831,35 € 
Rivert – Sensui – La Pobla de 

Segur J. Lorenzo Alonso Veiga  773,05 € 

Collmorter – Tremp Benito Espuñes Vila  785,69 € 

Sant Esteve de la Sarga – Tremp  Mireia Bosch Ricart 863,58 € 

Serradell – La Pobla de Segur  Marcel�li Ribera Rius  695,00 € 

Pobella – La Plana de Mont-ros Carlos Moyes Areny  862,59 € 

Abella de la Conca – Isona  Jordi Gros Erill  624,87 € 

Benavent – Isona  Jesús Caelles Batalla  674,71 € 

Covet – Isona  Regina Bernadó  849,77 € 

Hortoneda – La Pobla de Segur  Robert Bochaca Tohà  706,22 € 

Aguiró – La plana de Mont-ros  Robert Bochaca Tohà  659,94 € 

Estavill – La Plana de Mont-rós Riel Afonso Vidal  843,19 € 

 
SISÈ.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Vuitè.- Informes. Exp. 336/2015 
 
Primer 
 
Informe de les baixes de la cobrança executiva. Exp. 70/2015. 
 
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 25 de juny, 17 de juliol,  2 de setembre, 
7 de setembre i 24 de setembre de 2015, que consten a l’expedient, 
s’informa a la Junta de Govern que s’han donat de baixa de la cobrança 
executiva els següents rebuts: 
 

 
SUBJECTE PASSIU 

 
NIF 

 
EXERCICI 
DE DEUTE  

 
ADREÇA 

 
POBLACIÓ 

 
CAUSA DE LA 

BAIXA 
MOLINS COSTA MARIA 

ALBA 
43746622R 2013 FRANCESC 

MACIÀ, 4, 1 4 
TREMP No existeix 

 



APARICIO VALERO JUAN 
FRANCISO 

46018151G 2013 MONTLLOBAR 
24 4C 

TREMP EL NIF del 
subjecte passiu 
no correspon a 
Apartaments 
Martí i fills SL 

 
PUNT SERVEI FECSA 

ELECTROINSTAL.LACIONS 
40845833H 2014 ARAGÓ 039 TREMP DUPLICAT 

 
ACTIVITATS ESPORTIVES 

TALARN 
B25618901 2014 C-13  KM 71 TALARN DUPLICAT 

 
MARIA MORA CAMP 78062959Q 2014 CASA RAMONET 

1 
CASA RAMONET 

2 

AGUIRÓ EXECUCIÓ 
HIPOTECARIA 

 

NATIVIDAD ESTEVE 
BORRELL 

40695219P 2014 CLARET 010 CLARET NO ÉS HABITABLE 

ALBERT PARCERISA ARAN 46114624S 2013-2014 FORN 010 TALARN NO ÉS 
HABITABLE, ESTÀ 

EN OBRES 
AINARA MONSÓ ALBENIZ 78089990E 2014 SANT VICENÇ 

008 2 
ISONA DUPLICAT 

CLAPERA MALET MARIA 
CARMEN 

78066981J 2014 DR PEARSON 
029  5è 2a 

TREMP  DUPLICAT 
 

MURUGO MARCH JOSEFA 40777727S 2014  MIG 006  ABELLA DE 
LA CONCA 

 DUPLICAT 

BORRELL NADAL ANNA 39638274M 2014 UNIC S/N  VILAMOLAT NO ÉS 
PROPIETÀRIA 

 
Segon  
 
El sr. Ardanuy informa que en el marc del Programa 7 comarques 2015, el 
Departament d’Empresa i Ocupació ha concedit al Consell Comarcal una 
subvenció de 298.775,52 €, dels quals un 55% corresponent a accions de 
l’ajuntament de Tremp. 
 
Tercer 
 
El sr. Valls informa sobre els detalls d’una futura operació de tresoreria; una 
pòlissa de crèdit amb el Banc Popular. 
 
Quart 
 
El sr. Ardanuy informa de la conferència del sr. Víctor Küppers “Viure amb 
entusiasme”, que tindrà lloc demà dia 7 d’octubre de 2015 a les 13.00 
hores a l’Epicentre. 
 
Cinquè 
 
El sr. Ardanuy informa que a partir d’ara s’informarà als consellers sobre 
contractacions de personal, obres, etc., per correu electrònic. 
 
 
 



Novè.- Precs i preguntes. Exp. 337/2015. 
 
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, 
 


