ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 26 DE JUNY DE 2019
NÚM.: 3/2019
DATA: 26 de juny de 2019
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 17.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 18.30 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
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ
Quòrum
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones
que els substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 5 membres de la Junta
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum.

Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió
ordinària del dia 7 de maig de 2019. Exp. 171/2019
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió ordinària del dia 7 de maig de 2019, que s’ha tramés a tots els
consellers amb la convocatòria de la sessió.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 7 de maig de 2019, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 231/2019.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten
a l’expedient núm. 231/2019, que es donen íntegrament per reproduïts i
que es descriuen a continuació: Número: 299/2018 aprovant la memòria
descriptiva i valorada de l’obra “construcció de dic per a sectoritzar el fons
del vas A del dipòsit controlat del Pallars Jussà i cuneta perimetral de
formigó” i l’adjudicació a favor de Enric Mitjana Dalmau. 57/2019 aprovant
el text del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació, el
Consell Comarcal, l’ajuntament de Tremp i l’ICGC en relació amb el
funcionament de l’entorn d’aprenentatge de Tremp. 64/2019 aprovant el
conveni entre el Departament d’Ensenyament, l’Institut El Pont de Suert i el
Consell Comarcal per la formació pràctica de l’alumne JAS. 69/2019
aprovant l’Annex II a la Declaració responsable del beneficiari del projecte
AVENIR. 77/2019 aprovant els convenis de col·laboració entre el Consell
Comarcal i les empreses i entitats (Forestal Catalana, SA i ajuntament de La
Pobla de Segur). 82/2019 aprovant el COSE dels menors E,A i GLEL.
83/2019 autoritzant a l’empresa Travel Nexus Spain, SL per realitzar la
“Ruta Nexus 4x4”. 84/2019 desestimant el recurs de reposició interposat
per l’empresa Despatx Moragues, SL. 85/2019 aprovant la renovació del
COSE de la menor AJF. 86/2019 aprovant l’inici de l’expedient de

contractació del subministrament de 18 contenidors de recollida selectiva de
paper-cartró i envasos i l’adjudicació a favor de l’empresa Rototank, SL.
87/2019
aprovant
l’inici
de
l’expedient
de
contractació
del
subministrament de 50 contenidors de rebuig i l’adjudicació a favor de
l’empresa Contenur, SL. 89/2019 aprovant que el domicili on es presta el
servei del CDIAP serà a la Plaça Capdevila, 22 de Tremp i sol·licitant la
modificació en el Servei d’inspecció i registre del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies. 90/2019 aprovant la renovació del COSE dels
menors DA i AB. 91/2019 aprovant l’inici de l’expedient de contractació del
servei de transport d’envasos i paper-cartró, els Plecs de clàusules
reguladors de la contractació i el nomenament dels custodis i Mesa de
contractació. 92/2019 concedint el permís retribuït durant la campanya
electoral a diverses persones treballadores del Consell Comarcal. 93/2019
desestimant el recurs potestatiu de reposició presentat per Servillar i
trametent còpia de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora. 94/2019
aprovant la renovació del COSE dels menors S i DGP. 95/2019 aprovant
l’adjudicació del procediment obert simplificat del servei de recollida
selectiva de vidre i transport a l’empresa Santos Jorge, SA. 98/2019
desestimant la sol·licitud presentada per Servillar d’expedició d’un certificat
acreditatiu de la desestimació per silenci administratiu negatiu. 100/2019
aprovant la pròrroga del contracte de treball del Sr. IEJ. 101/2019
autoritzant als monitors de lleure del Club Alba per fer ús del vehicle
adaptat de 9 places. 104/2019 aprovant vàries sol·licituds del servei de
teleassistència. 105/2019 aprovant la baixa de la subvenció concedida a
l’Escola de Pastors de Catalunya. 106/2019 sol·licitant al Departament
d’Empresa i Coneixement l’atorgament del guardo de turisme de Catalunya
2019. 107/2019 aprovant l’adhesió del Consell Comarcal a la 2a pròrroga
del contracte de l’acord marc del servei de mediació d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya. 108/2019 aprovant el text del
conveni de col·laboració entre l’Associació ALBA, ALBAJUSSÀ cooperativa
SCCL i el Consell Comarcal per millorar la gestió i la prestació de diferents
serveis. 109/2019 aprovant la memòria de l’actuació “La memòria dels
altres escenaris de la guerra. La vida de la població civil a la vora del front” i
sol·licitud de subvenció al Departament de Justícia. 110/2019 aprovant la
memòria de l’actuació “Altres escenes i escenaris de guerra. Base de dades i
mapificació per a la recerca històrica” i sol·licitud de subvenció al
Departament de Justícia. 111/2019 aprovant la memòria de l’actuació
“10è aniversari de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà” i sol·licitud de
subvenció a la Diputació de Lleida. 113/2019 aprovant l’inici de l’expedient
de contractació del servei “Consolidació del treball en xarxa per a la
promoció de productes turístics transversals, sostenibles i innovadors”, per
procediment obert simplificat abreujat (sumari), els Plecs de clàusules i el
nomenament dels custodis. 114/2019 aprovant les bases reguladores i la
convocatòria d’una plaça de treballador/a social i nomenant el tribunal
qualificador. 119/2019 donant per extingit el contracte de treball del Sr.
IEJ. 120/2019 donant per extingit el contracte de treball del Sr. AB.
121/2019 donant per extingit el contracte de treball del Sr. JDE.

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, que es descriuen a la part expositiva
d’aquest acord i que consten a l’expedient núm. 231/2019 i es donen
íntegrament per reproduïts.
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 230/2019.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a
l’expedient núm. 230/2019 que es donen íntegrament per reproduïts i que
es descriuen a continuació: Número 32/2019 aprovant vàries factures i el
seu pagament. 40/2019 aprovant vàries factures i el seu pagament.
41/2019 aprovant el pagament de les dietes i el quilometratge a la nòmina
del mes d’abril de 2019. 42/2019 aprovant pagaments a l’Agència
Tributària i bitllets de FGC. 43/2019 atorgant una bestreta de caixa per
ajuts d’urgència social a la CV. 45/2019 aprovant el pagament d’un
avançament de nòmina del mes de maig a MEI. 46/2019 aprovant vàries
factures i el seu pagament. 47/2019 aprovant el pagament de subvencions
atorgades a entitats i ajuntaments. 48/2019 aprovant una fra. D’Applus
Iteuve i el seu pagament. 49/2019 atorgant un ajut d’urgència social a
ANG. 50/2019 autoritzant a MP, MS i RI ha assistir a les XXV Jornades de
les Oficines de Turisme de Catalunya i aprovant el pagament de la
inscripció. 51/2019 aprovant vàries factures i el seu pagament. 52/2019
atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a CV. 53/2019
aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la nòmina de maig de
2019. 54/2019 aprovant la compra de varis bitllets de RENFE i el seu
pagament. 56/2019 aprovant un pagament a la Fundació PIMEC.
58/2019 aprovant el pagament d ela subvenció de projectes singulars
2018 a l’associació Reintegra i a l’empresa PAI2 Pallars, SCP. 59/2019
aprovant el pagament d’un avançament de nòmina del mes de juny a MEI.
60/2019 atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a CV.
62/2019 aprovant el pagament d’un impost de llicència urbanística a
l’ajuntament de Tremp i vàries factures. 63/2019 aprovant el pagament
d’un avançament de nòmina del mes de juny a MEI.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell

Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:
ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple, mitjançant
aquesta acta dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que es descriu a la part expositiva d’aquest
acord i que consta a l’expedient núm. 230/2019 i es donen íntegrament per
reproduïts.
Quart.- Aprovació de la contractació del servei de transport escolar
de la línia Capdella-La Pobla de Segur, per al curs escolar 20192020. Exp. 177/2019.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de
menjador, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2016.
Atès que l’empresa Societat Anònima Alsina Graells de Autotransportes
(ALSA) és titular de la concessió administrativa per l’explotació del servei de
transport públic regular de viatgers per carretera Capdella – La Pobla de
Segur.
Considerant que el Decret 161/1996, de 14 de maig pel qual es regula el
servei escolar de transport preveu que aquest es pugui prestar entre altres
modalitats, utilitzant l’oferta de serveis de transport regular de viatgers per
carretera.
Atesa la possibilitat de reserva de places per dur a terme el servei de
transport escolar en la concessió assenyalada atorgada a la Societat
Anónima Alsina Graells de Autotransportes.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) 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 President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Portar a terme el servei de transport escolar del curs 2019-2020,
mitjançant el sistema de reserva de bitllets (22) de la línia de transport
regular de viatgers, de la qual en té la concessió (trajecte Capdella – La
Pobla de Segur), per import de 45.288,99 € més l’IVA vigent, en el qual hi
resta inclòs l’acompanyant. El nombre de places –que inclou alumnes de
transport obligatori i no obligatori- podrà ser objecte d’ampliació o reducció
segons el nombre d’alumnes que precisin el servei.
En tot cas la quantitat assenyalada és la que constitueix la contraprestació
per la reserva de places, sense que ALSA percebi cap altre import per dur a
terme aquest servei, fins i tot en el supòsit d’ampliació del nombre de
places reservades.
SEGON.- La societat ALSA haurà de donar compliment al disposat en el
Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
transport per tal de facilitat el desplaçament de l’alumnat en l’educació
obligatòria, així com també el Reial decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre
condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, i les seves
possibles modificacions en la prestació del servei.
TERCER.- Els horaris seran els que es detallen a continuació, si bé , podran
ser objecte de modificació en funció dels usuaris/alumnes i del lloc de
recollida d’aquests:
HORARIS I PARADES TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2019-2020
De dilluns a Divendres
Localitat
1 La Central de Capdella
2 La Torre de Capdella
3
Molinos
4 La Plana de Montrós
5 La Pobleta de Bellveí
6
Senterada
7
La Pobla de Segur

Sortida
8,00
8,10
8,15
8,20
8,25
8,30
8,43-8,50

Arribada
17,15
17,05
17,00
16,55
16,50
16,45
16,35

QUART.- Disposar la despesa condicionada al finançament previst pel
Departament d’Educació per la prestació d’aquest servei.
CINQUÈ.- La Societat ALSA serà responsable del servei i disposarà de
l’assegurança/ces pertinent/s restant obligada a aportar còpia d’aquestes al
Consell Comarcal del Pallars Jussà, així com també dels rebuts
corresponents acreditatius del seu pagament. El Consell Comarcal del
Pallars Jussà, queda exempt de tot tipus de responsabilitat per la prestació
d’aquest.
SISÈ.- L’empresa ALSA s’obliga a col·locar en un lloc ben visible un rètol
identificador amb el logotip del Departament d’Educació i del Consell
Comarcal del Pallars Jussà.
SETÈ.- L’efectivitat dels acords esmentats resten sotmesos a l’aprovació de
la reserva per part del Servei Territorial de Transports, per la qual cosa

ALSA s’obliga a sol·licitar la incorporació de dita reserva a les condicions del
servei amb caràcter immediat a la notificació d’aquest acord, havent de
disposar de l’autorització pertinent amb anterioritat a l’inici del servei.
VUITÈ.- Notificar aquest acord a ALSA i comunicar-ho als serveis
territorials del Departament d’Educació.
Cinquè.- Acceptació de la subvenció definitiva del Programa
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per
l’operació “Foment del Patrimoni Natural d’interès Turístic al Pallars
Jussà”. Exp. 417/2018.
Atès que el Consell Comarcal en el marc de la convocatòria regulada per la
Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, va presentar l’operació “Foment
del Patrimoni Natural d’interès Turístic al Pallars Jussà” amb un cost total
subvencionable d’1.165.254,44 €.
Vista la Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen
les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, publicada al DOGC
núm. 7892 de 7 de juny de 2019, on s’aprova de forma definitiva aquesta
operació, amb les dades següents:
Entitat Sol·licitant
Codi Operació
Objecte específic
Nom Operació
Despesa elegible sol·licitada
Despeses no acceptades
Despesa elegible final
Cofinançament FEDER (50%
despesa elegible final)

de la

Consell Comarcal del Pallars
Jussà
PR15-012696
6.3.2
Foment del Patrimoni natural
d’interès turístic al Pallars Jussà
1.165.254,44 €
31.389,26 €
1.133.865,18 €
566.932,59 €

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f, j) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 566.932,59 € per a l’operació “Foment
del Patrimoni Natural d’interès Turístic al Pallars Jussà”, presentada en el
Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

SEGON.- Adoptar el compromís d’aportar la quantitat de 566.932,59 € per
tal de fer front a la resta de finançament de l’operació cofinançada pel
FEDER.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i
ajuntaments. Exp. 15/2019.
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 15/2019 i que
es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals es descriu a
continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire social, durant
l’anualitat 2019:
Sol·licitant
Ajuntament La Pobla de Segur
ZER PALLARS JUSSÀ
Associació cultural de vehicles clàssics
del Pallars
Club Basquet Tremp
Escola Bressol Els Minairons
Ajuntament d'Abella de la Conca
Ajuntament de La Pobla de Segur

Concepte
25è aniversari de les Jornades de les Oficines
de Turisme de Catalunya
Adquisició de tabletes
VII Clàssic Revival de Tremp
2a Vespada Pallaresa
Equipatge equip sènior
Sortida a Cellers amb tren
VIII edició de La Fira de la Mel
Vila del Llibre 2019

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,
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

ZER PALLARS JUSSÀ
Associació cultural de vehicles clàssics
del Pallars
Club Basquet Tremp
Ajuntament d'Abella de la Conca
Ajuntament de La Pobla de Segur

Concepte
25è aniversari de les Jornades
de les Oficines de Turisme de
Catalunya
Adquisició de tabletes
VII Clàssic Revival de Tremp
2a Vespada Pallaresa
Equipatge equip sènior
VIII edició de La Fira de la Mel
Vila del Llibre 2019

Import
atorgat €
500,00 €

500,00 €
300,00 €
998,70 €
200,00 €
500,00 €

SEGON.- Denegar la sol·licitud presentada per l’Escola Bressol Els
Minairons, per la sortida a Cellers amb tren.
TERCER.- Comunicar aquest acord a les entitats i/o associacions
corresponents, informant-los que cada entitat haurà d’aportar la
documentació següent:
1. Declaració jurada del finançament de l’actuació (en el document
model que trametrà el Consell).
2. Justificant de la inclusió de l’anagrama del Consell als documents de
difusió de l’acte.
QUART.- Exposar aquest acord al públic, a la seu electrònica, de
conformitat amb el que disposa l’article 8 (1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Setè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili.
Vist el text del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat pel Ple
del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 9 d’agost de 2016, el
qual inclou a la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de
2013.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió
de subvenció segons s’indica a continuació:
SAD Dependència
Núm. exp.
EBASP

2013/00459

Inicials
Nom i
cognoms

DMG

DNI

7317798--

Data inici

Alta/
Revisió

01/06/2019 REVISIÓ

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

Atenció social i personal
10h/m i ordre i cura de la
llar 10h/m 68,62 %

SAD Social
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

Data inici

Alta/
revisió

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

atenció social i personal
20h/m i ordre i cura de la
llar 12h/m
50%
atenció social i personal
28h/m 100%

2015/00265

DMN

4074776--

01/04/2019

ALTA

2018/00063

EGG

2644248--

02/05/2019

REVISIÓ

Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió extraordinària d’11 de març
de 2019, d’aprovació del SAD dependència que es descriu a continuació:

Núm. exp.
EBASP

2015/00174

Inicials
Nom i
cognoms

CCM

DNI

4077920--

Data inici

Alta/
revisió

01/02/2019 ALTA

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

Atenció social i personal
20h/m
72,67%

Atès que revisat l’expedient s’ha detectat una errada amb el percentatge a
subvencionar, havent d’ésser aquest del 27,33%.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la
concessió, amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, dels ajuts a
domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció que
s’indica:
SAD Dependència
Núm. exp.
EBASP

2013/00459

Inicials
Nom i
cognoms

DMG

DNI

7317798--

Data inici

Alta/
Revisió

01/06/2019 REVISIÓ

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

Atenció social i personal
10h/m i ordre i cura de la
llar 10h/m 68,62 %

I modificar el percentatge de subvenció de l’ajut següent amb efectes de la
data d’inici.
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

2015/00174

CCM

Alta/
Data inici Revisió

DNI
4077920--

01/02/2019 ALTA

Tipologia SAD
dependència/ % Subv.
Atenció social i personal
20h/m 27,33%

SEGON.- 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

2015/00265

Inicials
Nom i
cognoms

DMN

DNI

4074776--

Data inici

01/04/2019

Alta/
revisió

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

ALTA

atenció social i personal
20h/m i ordre i cura de la
llar 12h/m
50%

2018/00063

EGG

2644248--

02/05/2019

REVISIÓ

atenció social i personal
28h/m 100%

TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
QUART.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Vuitè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2018-2019.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió extraordinària de 3 de
desembre de 2018, d’aprovació dels ajuts de menjador escolar per al curs
2018-2019 següents, amb el percentatge de subvenció del cost del
menjador escolar que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 d’octubre
de 2018:
Núm.
Sol·licitud

Escola

111/18-19

Raiers

4

50%

112/18-19

Raiers

P3

50%

curs

% de subvenció
atorgat

Atès que revisat l’expedient es constata que aquests ajuts havíem d’ésser
aprovats amb efectes de l’inici del curs escolar, el 12 de setembre de 2018.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Deixar sense efectes l’acord de data 3 de desembre de 2018, pel
que fa a les sol·licituds 111/18-19 i 112/18-19.
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 12 de setembre de 2018:
Núm.
Sol·licitud

Escola

111/18-19

Raiers

4

50%

112/18-19

Raiers

P3

50%

curs

% de subvenció
atorgat

TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
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

2405

09/04/2019

2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428

02/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
13/06/2019
16/06/2019
13/06/2019
13/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
18/06/2019
18/06/2019

Concepte
Ferralla i bateries
Servei de sanejament
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Gestió RAEE PRM
Gestió RAEE PRM
Gestió RAEE PRM
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Tranfer.
Paper i cartró
Servei de sanejament
Recollida vidre
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer.
Recollida en iglú
Paper i cartró

Deutor
Ballestas Calmet, SL
ACA
C. C. Pallars Sobirà
C.C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
Ecoasimelec

Import €
478,20
73.278,38
16.800,89
7.771,85
42.335,21
180,70

Ecolec

200,68

Ecotic
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL
ACA

275,45
4.474,11
1.498,96
863,82
564,70
1.093,68
72.221,63

Ecovidrio
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
Ecovidrio
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL

2.403,12
11.873,96
7.752,37
27.586,04
1.569,41
5.136,45
894,48
584,74
2.152,17
1.700,64

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

Data

Concepte

Deutor

4/2019

30/04/2019

CDIAP Pallars Jussà Abril 2019

Generalitat de Catalunya

5/2019

31/05/2019

CDIAP Pallars Jussà Maig 2019

Generalitat de Catalunya

Import €
7.028,70
9.271,19

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 6
membres presents, dels 7 que la componen:
ÚNIC.- Aprovar les factures emeses, descrites a la part expositiva d’aquest
acord.
Desè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que les persones descrites a continuació han sol·licitat al Consell
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança que van dipositar per
respondre de la devolució en bon estat del material del Banc de productes
de suport del Pallars Jussà, i per l’import que s’indica:
Persona beneficiària i/o sol·licitant
MASM – 4086617-LPVG – 4572400-MRA - 7807729-ABF – 4077939-EGP – 7808433-MGP – 7806384-JBR – 3474493-MRP – 7807094-RFH – 3760152--

Import fiança
37,00 €
106,00 €
39,50 €
4,00 €
26,00 €
69,00 €
10,00 €
16,00 €
28,00 €

Atès que l’empresa Santos Jorge, SA ha sol·licitat el retorn de la fiança
definitiva que va dipositar per respondre del compliment de la contractació
del servei que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:

Servei: Servei de Recollida selectiva de vidre.
Import: 720,00 €

Atès que l’empresa Daleph, Iniciativas y Organización SA ha sol·licitat el
retorn de la fiança definitiva que va dipositar per respondre del compliment
de la contractació del servei que es descriu a continuació i per l’import que
s’indica:

Servei: Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars Jussà.
Import: 1.251,00 €

Vistos els informes tècnics, que consten a cadascun dels expedients, on es
fa constar que es poden retornar les fiances.

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Retornar la fiança dipositada per la devolució en bon estat del
material del Banc de productes de suport del Pallars Jussà, segons es
descriu a continuació:
Persona beneficiària i/o sol·licitant
MASM – 4086617-LPVG – 4572400-MRA - 7807729-ABF – 4077939-EGP – 7808433-MGP – 7806384-JBR – 3474493-MRP – 7807094-RFH – 3760152--

Import fiança
37,00 €
106,00 €
39,50 €
4,00 €
26,00 €
69,00 €
10,00 €
16,00 €
28,00 €

SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Santos
Jorge, SA per respondre del compliment de la contractació del servei que es
descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Servei: Servei de Recollida selectiva de vidre.
Import: 720,00 €

TERCER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Daleph,
Iniciativas y Organización SA per respondre del compliment de la
contractació del servei que es descriu a continuació i per l’import que
s’indica:

Servei: Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars Jussà.
Import: 1.251,00 €

QUART.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Onzè.- Aprovació
195/2019.

de

la

devolució

d’ingressos

indeguts.

Exp.

1) Vista la documentació presentada per la Sra. Encarnación Verdugo
Pérez, sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a
la recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats
2017 i 2018, de l’immoble anomenat Casa Font de Serradell.

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 les anualitats 2017 i
2018 per import total de 209,58 €, atès que hi ha hagut duplicitat de
rebuts, un a nom de Casa Font i l’altre Casa Passer.
2) Vista la documentació presentada per la Sra. Olga Torn Albarracin,
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats
2014, 2015, 2016 i 2017 de l’immoble situat al C. Llenes, 10 de Figuerola
d’Orcau.
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 75,67 €, atès que el rebut de l’habitatge de referència no és una
vivenda habitable.
3) Vista la documentació presentada pel Sr. Jordi Gomà Bernadó,
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
2015, 2016, 2017 i 2018, de l’immoble situat al C. Afores, 6 de Conques.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de les anualitats
2015, 2016, 2017 i 2018, per import total de 318,87 €, atès que aquest
immoble és un magatzem sense cap activitat.
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 6
membres presents, dels 7 que la componen:

PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2017 i 2018 per import total de 209,58 € a la Sra.
Encarnación Verdugo Pérez, de l’immoble anomenat Casa Font de Serradell.
SEGON.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2014 per import de 75,67 € a la Sra. Olga Torm
Albarracin, de l’immoble situat al C. Llenes, 10 de Figuerola d’Orcau.
TERCER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de les anualitats 2015, 2016, 2017 i 2018, per import total de 318,87
€, al Sr. Jordi Gomà Bernadó de l’immoble situat al C. Afores, 6 de
Conques.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.
Dotzè.- Informes, Precs i preguntes. Exp. 229/2019.
INFORMES
Primer
El Sr. Ardanuy informa sobre les dos subvencions que ha demanat el
Consell Comarcal al Memorial Democràtic:
1. Actuació: Altres escenes i escenaris de guerra. Base de dades i
mapificació per a la recerca història, amb un pressupost de 5.977,40
€ i una subvenció demanda de 4.781,92 €.
2. Actuació: La memòria dels altres escenaris de la guerra. La vida de la
població civil vora del front, amb un pressupost de 4.800,00 € i una
subvenció demanada de 3.840,00 €.
Actualment resta pendent sol·licitar una subvenció per senyalització.
Segon
El Sr. Ardanuy informa sobre la subvenció de 350.000,00 € atorgada per
l’Agència de Residus de Catalunya per a la clausura de l’antic abocador
comarcal.
Tercer
El Sr. Ardanuy informa sobre les subvencions atorgades per la Diputació de
Lleida en l’àmbit dels serveis socials:
1. Actuacions en diferents espais de l’àmbit social: 60.000,00 €.
2. Adequació per la creació del Centre d’Autonomia personal i Banc
d’aliments: 40.000,00 €.
3. Vehicle adaptat: 30.319,07 €.
4. Adequació d’espais per la formació del Centre d’Autonomia personal:
9.680,93 €
PRECS I PREGUNTES
La Sra. Solans pregunta si existeix un servei de guiatge pels diferents
Esglésies, Castells i paratges de la comarca.

El Sr. Ardanuy li respon que aquest servei funciona per una sèrie de llocs,
està organitzat amb horaris i dies de visita. No obstant es mirarà
d’incloure’n més.
Finalitza la reunió amb un canvi d’impressions de tots els assistents.
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,

