
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 18 DE 
FEBRER DE 2020. 
   
NÚM.: 3/2020 
DATA: 18 de febrer de 2020  
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. ANTONI FLORES ARDIACA 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
CONSELLERS 
SR. JOSEP R. LLORET LOAN 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL 
SR. JORDI NAVARRA TORRES 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
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, 6 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 
 
Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 



ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 

Primer.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i 
extraordinària urgent de 28 de gener de 2020. Exp. 31/2020. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, de la sessió extraordinària i de la sessió extraordinària urgent del dia 
28 de gener de 2020, que s’han tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió extraordinària i de la sessió extraordinària urgent 
del dia 28 de gener de 2020, que s’han tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement dels decrets de presidència. Exp. 87/2020. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 87/2020, que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número: 284/2019 aprovant l’atorgament 
d’una subvenció a la Societat PallarsActiu, SA. 285/2019 nomenant el Sr. 
MCR president en funcions pel dia 31 de desembre de 2019. 287/2019 
nomenant els representants de la corporació al Comitè de seguretat i salut. 
1/2020 autoritzant la cessió del contracte de serveis de transport escolar 
de la línia Moror-Tremp. 2/2020 acomiadant per causes disciplinàries el Sr. 
EJSP. 3/2020 donant per extingits, per finalització, varis contractes de 
treball del programa Treball i Formació 2018. 4/2020 aprovant la memòria 
del projecte “ARRELA’T Pallars Jussà” i sol·licitud de subvenció al SOC. 
5/2020 assignant el Sr. JMTT al programa Catalunya Emprèn. 7/2020 
aprovant el Pla de Treball del Programa “Catalunya Emprèn 2019-2020” i 
sol·licitud de subvenció al Departament d’Empresa i Coneixement. 
10/2020 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència al Sr. FRG. 
15/2020 nomenant la composició del jurat del “Premi Jove Emprenedor-
2019” i convocatòria de reunió. 16/2020 determinant que la Sra. EFC 
realitzarà tasques d’assessorament, acompanyament i coordinació a la 
Societat PallarsActiu. 17/2020 estimant favorablement la sol·licitud 
presentada per la Sra. OGV. 18/2020 aprovant l’acord de col·laboració 
entre la Coordinació Rural de Catalunya, l’ajuntament de Talarn, l’Associació 
Geoparc Conca de Tremp-Montsec, l’ajuntament de Salàs de Pallars i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 19/2020 aprovant la baixa de la 



cobrança executiva de varis rebuts de RSU. 20/2020  donant de baixa el 
compromís socioeducatiu dels menors S i DGP. 22/2020 aprovant el 
projecte bàsic i d’execució de l’obra “Implantació d’un sender natural i 
d’interpretació patrimonial a les Adoberies de la Fontvella”. 
 
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 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Sr. Josep M. Mullol Miret, que es descriuen a la part expositiva 
d’aquest acord i que consten a l’expedient núm. 87/2020 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Tercer.- Coneixement dels decrets de gerència. Exp. 86/2020. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a 
l’expedient núm. 86/2020 que es donen íntegrament per reproduïts i que es 
descriuen a continuació: Número 1/2020 aprovant vàries factures i el seu  
pagament. 2/2020 aprovant vàries factures i el seu pagament. 3/2020 
aprovant la compra d’una llicència de programari i el seu pagament. 
4/2020 aprovant vàries factures i el seu pagament. 5/2020 aprovant el 
pagament de dietes i quilometratge de varis treballadors a la nòmina de 
gener de 2020. 6/2020 aprovant una fra. De la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, SA i el seu pagament. 7/2020 aprovant el pagament de 
subvencions atorgades per la Junta de Govern. 8/2020 aprovant el 
pagament de la fra. 200284 de Son propiedad de method zero, slu i el seu 
pagament. 9/2020 aprovant vàries factures i el seu pagament.  
 
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 7 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. 86/2020 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 



Quart.- Aprovació del contracte de cessió en comodat del Fons 
documental de l’ajuntament de la Pobla de Segur. Exp. 82/2020. 
 
Atès que l’ajuntament de La Pobla de Segur és propietari del fons 
documental que forma l’Arxiu històric municipal, que abasta del segle XIX al 
XX i ha manifestat la voluntat de cedir-la en comodat a la Generalitat de 
Catalunya per tal que s’ingressi a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, a fi de 
conservar-la i fer-la accessible als investigadors.  
 
Vist el text, del contracte de cessió en comodat del fons documental de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur, entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’ajuntament de La Pobla de Segur, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del contracte de cessió en comodat del fons 
documental de l’Ajuntament de La Pobla de Segur, entre el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
i l’ajuntament de La Pobla de Segur, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el President per la signatura del contracte. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura i a 
l’ajuntament de La Pobla de Segur. 
 
Cinquè.- 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 Social     

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

Revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2017/00071 EFC 4081393-- 03/02/2020 ALTA 
Ordre i cura de la llar 8 h.    
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 7 
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 dependència/  
% Subv.  

2017/00071 EFC 4081393-- 03/02/2020 ALTA 
Ordre i cura de la llar 8 
h/mes.       100% 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el President per al compliment de l’acord. 
 
Sisè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal. 
 
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials 
per reciclar, sense valor econòmic: Paper, cartró, envasos, ferralla, 
bateries, plom, vidre, pneumàtics. 
 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació: 
 
Núm. 

Data Concepte Deutor Import € 
Fra. 

2546 22/01/2020 Gestió RAEE PRM Cat. FRB Ambilamp 13,98 

2547 22/01/2020 Gestió RAEE PRM Cat. FRA ERP España  95,36 

2548 22/01/2020 Gestió RAEE PRM Cat. FRA  Eco-RAEEs 86,36 

2549 22/01/2020 Gestió RAEE PRM Cat. FRA Ecotic 500,00 

2550 22/01/2020 Gestió RAEE PRM Cat.  FRA i FRB Ecolec  588,42 

2551 22/01/2020 Gestió RAEE PRM Cat. FRE Ecofimatica  4,61 

2552 22/01/2020 Gestió RAEE PRM Cat. FRB i FRA Ecoasimelec  375,21 

2553 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Ajuntament de Tremp 12.966,09 



2554 03/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Ballestas Calmet, SL 1.756,22 

2555 03/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Monsó Boneta, SL  183,00 

2556 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019  Enric Mitjana Dalmau  241,23 

2557 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Sostrucks 2.637,97 

2558 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Escavacions i moviments de Terra 
Carmona, SL  39,51 

2559 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Jordi Juangran  170,53 

2560 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Obres i serveis Said Azzouzi 210,04 

2561 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Bover Gutierrez, SL  74,87 

2562 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Jaume Farras Puig  20,80 

2563 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Carlos Silva Botana  103,98 

2564 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Joaquim Soldevila Murugó  286,98 

2565 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Antenti, SL  74,87 

2566 04/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Ramaderia Sialló  513,66 

2567 05/02/2020 Residus varis abocador. Any 2019 Ajuntament La Pobla de Segur  272,09 

2568 11/02/2020 Recollida selectiva en iglú Ecoembalajes España, SA  6.640,26 

2569 11/02/2020 Recollida monomaterial en iglú Ecoembalajes España, SA  1.840,62 

2570 11/02/2020 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  1.206,80 

2571 11/02/2020 Gestió a través planta transfer.  Ecoembalajes España, SA  788,72 

2572 17/02/2020 Servei eliminació RSU dipòsit  C. C. Pallars Sobirà  16.859,19 

2573 17/02/2020 Servei eliminació RSU dipòsit  C. C. Alta Ribagorça 9.313,35 

2574 17/02/2020 Servei eliminació RSU dipòsit  Conselh Generau d’Aran  59.260,58 

 
De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència 
75/2019 i l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del 
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de 
desembre de 2015 i resta de legislació de règim local concordant. 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 7 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
ÚNIC.- Aprovar les factures emeses, descrites a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Setè.-  Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que les persones descrites a continuació han sol·licitat al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança que van dipositar per 
respondre de la devolució en bon estat del material del Banc de productes 
de suport del Pallars Jussà, i per l’import que s’indica: 
 

Persona beneficiària i/o sol·licitant  Import fiança  
PCN – 3813789-- 10.00 € 
CAF – 4975961-- 24,00 € 
DMA – 4792309-- 295,00 € 



 
Atès que l’empresa B. LINK BARCELONA STRATEGIC PROJECTS, 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: Acción común 1. Gestión del proyecto europeo INTERREG 
POCTEFA “Green Pyrenees Slow Tourism (GPS Tourism)”.  
Import: 1.020,00 € 
 
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 unanimitat dels 7 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Retornar la fiança dipositada per la devolució en bon estat del 
material del Banc de productes de suport del Pallars Jussà, segons es 
descriu a continuació: 
 

Persona beneficiària i/o sol·licitant  Import fiança  
PCN – 3813789-- 10.00 € 
CAF – 4975961-- 24,00 € 
DMA – 4792309-- 295,00 € 

 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa B. LINK 
BARCELONA STRATEGIC PROJECTS, SL per respondre del compliment de 
l’actuació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Acción común 1. Gestión del proyecto europeo INTERREG 
POCTEFA “Green Pyrenees Slow Tourism (GPS Tourism)”.  
Import: 1.020,00 € 
TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Vuitè.- Informes. 
 
El Sr. Ardanuy informa dels següents assumptes: 
 

1. Viatgers del tren de La Pobla durant l’exercici 2019: 
Total bitllets venuts: 251.506 
Lleida-Balaguer: 215.960 
Resta de La Noguera: 4.185 
Al Pallars: 31.361 dels quals 18.288 a La Pobla de Segur, 10.978 a Tremp, 
806 a Salàs de Pallars, 1.038 a Cellers, 198 a Guàrdia i 53 a Palau.  
 



2. Cobrament imports menjador escolar: 
 

A partir del curs 2017-2018 el Consell Comarcal va començar a cobrar a les 
famílies usuàries del menjador escolar. Actualment el cobrament ja es 
realitza a tots els menjadors escolars, amb un percentatge d’impagats del 
2,81% al 2019 i d’un 1% el que portem de curs. 
 
Seguidament explica que la Diputació de Lleida subvenciona una part del 
cost de menjador i transport escolar a alumnes que han de pagar-lo perquè 
el centre està en el seu municipi i Generalitat ha deixat d’assumir fa pocs 
anys.  
 
Per aquests dos conceptes la Diputació de Lleida adeuda al Consell 330.000 
€, de diverses anualitats atès que la intervenció de la Diputació no accepta 
certificats emesos per les direccions d’alguns centres. Deute que s’intentarà 
agilitzar els tràmits per cobrar-lo el més aviat possible.  
 

3. Reunió de les àrees general, del Consell d’Alcaldes, Informativa de 
règim intern i Ple: 
 

Àrees general informatives: dia 3 de març de 2020 a les 17.00 hores. 
Consell d’Alcaldes: dia 3 de març de 2020 a les 18.00 hores. 
Informativa de règim intern: dia 10 de març de 2020 a les 17.00 hores. 
Ple: dia 10 de març de 2020 a les 18.00 hores. 
 
Novè.- Precs i preguntes. 
 
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, 
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