
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 20 DE FEBRER DE 2017 
   
NÚM.: 1/2017 
DATA:  20 de febrer de 2017 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.15 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. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
 
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 de 27 de desembre de 2016. Exp. 653/2016. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 27 de desembre de 2016, 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 27 de desembre de 2016, que 
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Decrets de presidència. Exp. 79/2017 
 
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la 
sessió d'aquesta Junta de Govern. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats  
del 239/2016 al 245/2016, del 247/2016 al 248/2016, 250/2016, 
252/2016, 253/2016, de l’1/2017 al 4/2017 i del 7/2017 al 
15/2017, que consten a l’expedient 79/2017 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 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:  
 
 



PRIMER.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Constantí 
Aranda Farrero, número: 239/2016 sol�licitant al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad una subvenció. 240/2016 modificant l’import 
de la subvenció sol�licitada al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per executar el projecte “Ateneu cooperatiu a l’Alt Pirineu i Aran”. 
241/2016 aprovant l’addenda a la Fitxa 1 del Contracte Programa 2016-
2019. 242/2016 aprovant el conveni de col�laboració entre els Consells 
Comarcals del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgelli 
Conselh Generau d’Aran pel projecte Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu. 
243/2016 aprovant la pròrroga del conveni de col�laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal per la 
prestació del Servei CDIAP.  244/2016 aprovant la memòria de l’activitat 
“Fòrmula Jove per a la inserció en territori de Muntanya” i sol�licitud de 
subvenció al SOC. 245/2016 aprovant la pròrroga de la contractació del 
Sr. RIP. 247/2016 aprovant la certificació de l’obra PG-DL-ET-2012/746 i 
el seu pagament. 248/2016 aprovant la contractació urgent de personal 
laboral temporal en el marc del programa TRFO-2016. 250/2016 aprovant 
la renovació del COSE de la menor MFM. 252/2016 aprovant el conveni de 
col�laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament de Senterada per la 
prestació del servei de SAT. 253/2016 aprovant l’adhesió del Consell 
Comarcal a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel SOC. 1/2017 aprovant el reconeixement 
dels serveis previs prestats per la Sra. MPCL. 2/2017 aprovant els 
convenis de col�laboració entre els ajuntaments de la comarca i el Consell 
Comarcal en el marc del Programa treball i formació 2016. 3/2017 
aprovant la contractació urgent de personal laboral temporal en el marc del 
programa TRFO-2016.4/2017 aprovant el COSE de la menor JAR. 7/2017 
aprovant el conveni de col�laboració entre el SOC i el CCPJ en el marc dels 
projectes singulars convocatòria 2016. 8/2017 aprovant l’adquisició d’un 
turisme a l’empresa Miquel Gasa, SL. 9/2017 nomenant la composició del 
Jurat del Premi Jove Emprenedor-2016 i convocatòria de reunió. 10/2017 
aprovant COSE menors N i GGAD. 11/2017 aprovant el projecte tècnic de 
l’obra “Pla d’actuacions de condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i 
rural de camins del Pallars Jussà”. 12/2017 aprovant el contracte de cessió 
en comodat del fons documental de l’ajuntament de Conca de Dalt a l’Arxiu 
Comarcal. 13/2017 aprovant el conveni entre el Departament 
d’Ensenyament (INS de Tremp) i el CCPJ per la formació pràctica en centres 
de treball de l’alumne KIY. 14/2017 aprovant el contracte de cessió en 
comodat del fons documental de l’ajuntament de Sarroca de Bellera a 
l’Arxiu Comarcal. 15/2017 aprovant el COSE de la menor ROR. 
 
Tercer.- Decrets de gerència. Exp. 78/2017 
 
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la 
sessió d'aquesta Junta de Govern. 



 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats 
71/2016, 72/2016, del 82/2016 al 86/2016, 88/2016, 89/2016, 
92/2016, del 94/2016 al 99/2016, 1/2017, 2/2017 i 4/2017  que 
consten a l’expedient 78/2017 i es donen íntegrament per reproduïts. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 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:  
 
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M. 
Ardanuy Tarrat, número: 71/2016 aprovant les factures de la relació núm. 
71/2016 i el seu pagament. 72/2016 aprovant les factures de la relació 
núm. 72/2016 i el seu pagament. 82/2016 aprovant la fra. 
250320FS0000560 de l’empresa Applus Iteuve Technology, SL i el 
pagament. 83/2016 aprovant la fra. 491372de l’empresa Host Europe 
Iberia, SLU i el pagament. 84/2016 atorgant un ajut d’urgència social al 
Sr. ARR. 85/2016 aprovant vàries factures i el seu pagament. 86/2016 
atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la Sra. GP. 
88/2016 atorgant un ajut d’urgència social al Sr. DAF. 89/2016 aprovant 
el 1r pagament al Consorci de la Vall del Ges, Oris i Bisaura. 92/2016 
aprovant el complement d’activitat dels mes de desembre de 2016. 
94/2016 atorgant varis ajuts d’urgència social. 95/2016 aprovant el 
pagament als Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça i Alt Urgell del projecte 
“Alt Pirineu digital@....”. 96/2016 aprovant la factura 250320000107451de 
l’empresa Applus Iteuve Technology, SL i el pagament. 97/2016 aprovant 
el 1r pagament a l’ajuntament de Tremp del projecte T7C-05/16. 98/2016 
aprovant el 1r pagament a l’Associació amics del Projecte boscos de 
muntanya. 99/2016 aprovant el 1r i 2n pagament a l’Associació 
REINTEGRA. 1/2017 atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència 
social a la Sra. GP. 2/2017 aprovant vàries factures i el pagament. 
4/2017 atorgant una bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la Sra. 
GP. 
 
Quart.- Aprovació del procediment de contractació del servei de 
transport i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del Pallars 
Jussà. Exp. 77/2017 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, que acredita la necessitat de 
contractar el servei de transport i tractament de lixiviats del dipòsit 
controlat de residus del Pallars Jussà. 



 
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de transport 
i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del Pallars Jussà, per 
procediment obert i per un únic criteri d’adjudicació, de conformitat amb el 
Plec de clàusules generals aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i de forma definitiva per Decret de Presidència de 2 de maig de 2016. 
 
Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció, que consta a l’expedient, i que 
acredita que aquests plecs s’ajusten a la legislació vigent en matèria de 
contractació i de gestió econòmica-financera local i que existeix consignació 
pressupostària. 
 
Vistos els articles 10, 142, 150 i següents i la disposició addicional 2a del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els articles 273 al 280 del Text Refós 
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. 
 
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 del Ple 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.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de 
transport i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del Pallars Jussà, 
amb un pressupost de licitació de 161.000,00 € més l’IVA vigent al 10 % 
per import de 16.100,00 €, pel procediment obert, per un únic criteri 
d’adjudicació. 
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per un únic criteri, 
per la contractació del servei de referència.  
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 26 dies, mitjançant 
anunci publicat al DOGC, al BOP i al perfil del contractant la convocatòria 
del procediment de referència. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació del procediment de contractació de l’obra “Pla 
d’actuacions de condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i 
rural de camins del Pallars Jussà”. Exp. 555/2016. 
 



Vist el projecte tècnic de l’obra “Pla d’actuacions de condicionament i 
arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà”, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït, redactat pel Sr. 
German Palacin Fornons, enginyer industrial, amb un pressupost de 
131.000,00 € IVA inclòs, aprovat inicialment per Decret de presidència de 
data 3 de febrer de 2017. I exposat al públic en el BOP núm. 26 de 7 de 
febrer i en el DOGC núm. 7304 de 8 de febrer de 2017. 
  
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’obra “Pla 
d’actuacions de condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i rural de 
camins del Pallars Jussà”, per procediment obert i per més d’un criteri 
d’adjudicació, de conformitat amb el Plec de clàusules generals aprovat pel 
Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de forma definitiva per Decret de 
Presidència de 2 de maig de 2016. 
 
Vist l’informe tècnic que acredita la necessitat i idoneïtat del contracte i els 
informes de Secretaria i d’Intervenció que acrediten que aquests plecs 
s’ajusten a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió 
econòmica-financera local i que existeix consignació pressupostària, que 
consten a l’expedient, 
 
Vistos els articles 6, 142, 150 i següents i la disposició addicional 2a del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els articles 273 al 280 del Text Refós 
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. 
 
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 del Ple 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.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’obra “Pla 
d’actuacions de condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i rural de 
camins del Pallars Jussà”, amb un pressupost de licitació de 108.264,46 € 
més l’IVA vigent al 21 % per import de 22.735,54 €, pel procediment obert, 
per més d’un criteri d’adjudicació. 
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un 
criteri per la contractació de l’obra de referència, condicionada a l’aprovació 
definitiva del projecte. 



TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 26 dies, mitjançant 
anunci publicat al DOGC, al BOP i al perfil del contractant, la convocatòria 
del procediment de referència. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
Sisè.- Aprovació del procediment de contractació del servei de 
transport adaptat al Centre de Dia per a gent gran de Tremp. Exp. 
658/2016. 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, que acredita la necessitat de 
contractar el servei de transport adaptat al Centre de Dia per a gent gran 
de Tremp. 
 
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques redactats per la contractació del Servei de transport 
adaptat al Centre de Dia per a gent gran de Tremp, per procediment obert i 
per un únic criteri d’adjudicació, de conformitat amb el Plec de clàusules 
generals aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de forma 
definitiva per Decret de Presidència de 2 de maig de 2016. 
 
Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció, que consta a l’expedient, i que 
acredita que aquests plecs s’ajusten a la legislació vigent en matèria de 
contractació i de gestió econòmica-financera local i que existeix consignació 
pressupostària. 
 
Vistos els articles 10, 142, 150 i següents i la disposició addicional 2a del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els articles 273 al 280 del Text Refós 
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. 
 
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 del Ple 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.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del Servei de 
transport adaptat al Centre de Dia per a gent gran de Tremp, amb un 
pressupost de licitació de 75.693,84 €, exempt d’IVA, pel procediment 
obert, per un únic criteri d’adjudicació. 



SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per un únic criteri 
d’adjudicació, per la contractació del servei de referència.  
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 26 dies, mitjançant 
anunci publicat al DOGC, al BOP i al perfil del contractant la convocatòria 
del procediment de referència. 
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord. 
 
Setè.- Aprovació del conveni de col�laboració entre l’associació 
REINTEGRA, el Consell Comarcal i els ajuntaments de La Pobla de 
Segur i Isona i Conca Dellà. Exp. 64/2017. 
 
Vist el text, del conveni de col�laboració entre l’Associació REINTEGRA, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de La Pobla de Segur i 
l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà per l’execució del programa Treball i 
Formació, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
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 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que 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 del 303 al 311 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 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.- Aprovar el text, del conveni de col�laboració entre l’Associació 
REINTEGRA, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de La Pobla 
de Segur i l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà per l’execució del programa 
Treball i Formació, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
SEGON.- Facultar la vicepresidenta 1a per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Associació REINTEGRA, a l’ajuntament 
de La Pobla de Segur i l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà 
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. 
 
Vuitè.- Aprovació del conveni entre el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, l’ajuntament de Tremp, l’Institut Geològic de Catalunya i 
l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec. Exp. 74/2014. 
 
De conformitat amb l’article 92 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals i per unanimitat dels 6 membres presents, dels 
7 que componen la Junta de Govern, s’acorda deixar sobre la taula aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
Novè.-  Aprovació del contracte entre Hermes Comunicacions, SA i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 409/2015. 
 
Vist el text del contracte menor entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’empresa Hermes Comunicacions, SA, per la presència en diferents mitjans 
de comunicació del grup Hermes i poder gaudir de les avantatges que dóna 
el projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats són capitals”, orientat a 
posar en valor els municipis, que consta a l’expedient. 
 
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 del Ple 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.- Aprovar el text, del contracte menor entre el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i l’empresa Hermes Comunicacions, SA, per la presència en 



diferents mitjans de comunicació del grup Hermes i poder gaudir de les 
avantatges que dóna el projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats són 
capitals”, orientat a posar en valor els municipis, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el President per la signatura del contracte. 
 
Desè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 
71/2017.  
 
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 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD 
dependència/  % Subv.  

2012/00258 AMR 4073804-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 10h/m 
atenció personal 5h/m       
100% 

2014/00104 NSG 4080332-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 12h/m 
atenció personal 3h/m       
100% 

2012/00219 JMG 2353481-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 4h/m 
atenció personal 11h/m       
100% 

2012/00325 MCM 3748133-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 7h/m 
atenció personal 8h/m         
100% 

2013/00361 MLDC 4652411-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 8h/m 
atenció personal 7h/m         
100% 

2013/00210 FPR 4074051-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 10h/m 
atenció personal 5h/m       
100% 

2012/00100 OBS 3835470-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 12h/m 
atenció personal 3h/m       
100% 

2014/00214 MLRV 3699850-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 6h/m 
atenció personal 2h/m         
100% 



SAD menors en risc social  

núm. exp. 

Inicials 
nom i 

cognoms DNI 
data 

sol·licitud  data inici 
alta 

/revisió  % subvenció  
2014/00084 RB Y030695-- 18/01/2017 01/02/2017 ALTA 100% 
2016/00191 MBO Y161195-- 30/11/2016 01/02/2017 ALTA 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 6 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els 
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció 
que s’indica: 
 
SAD DEPENDÈNCIA  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD 
dependència/  % Subv.  

2012/00258 AMR 4073804-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 10h/m 
atenció personal 5h/m       
100% 

2014/00104 NSG 4080332-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 12h/m 
atenció personal 3h/m       
100% 

2012/00219 JMG 2353481-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 4h/m 
atenció personal 11h/m       
100% 

2012/00325 MCM 3748133-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 7h/m 
atenció personal 8h/m         
100% 

2013/00361 MLDC 4652411-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 8h/m 
atenció personal 7h/m         
100% 

2013/00210 FPR 4074051-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 10h/m 
atenció personal 5h/m       
100% 

2012/00100 OBS 3835470-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 12h/m 
atenció personal 3h/m       
100% 

2014/00214 MLRV 3699850-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 6h/m 
atenció personal 2h/m         
100% 

 
 
 



 
SAD menors en risc social  

núm. exp. 

Inicials 
nom i 

cognoms DNI 
data 

sol·licitud  data inici 
alta 

/revisió  % subvenció  
2014/00084 RB Y030695-- 18/01/2017 01/02/2017 ALTA 100% 
2016/00191 MBO Y161195-- 30/11/2016 01/02/2017 ALTA 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. 
 
Onzè.- Atorgament d’ajuts per “activitats menors en risc social”. 
 
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 2.2 programes d’atenció social i educativa davant les 
situacions de risc. 
 
Vistes les propostes 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: 
 
4t trimestre de l’anualitat 2016 
 

Inicials Nom i 
Cognoms 

beneficiari 
Núm. 

expedient 
Entitat que realitza 

l’activitat 

% 
Subvenció  

Import a 
subvencionar pel 
Consell Comarcal 

N. A. D. 2013/00442 AMPA Valldeflors 100% 80 € 

A.J. 2013/00176 AMPA Valldeflors 50% 10 € 

E. M. 2012/00107 Club Basquet Tremp 50% 12,5 € 

J. A. M. C. 2012/00283 Club Basquet Tremp 50% 20 € 

E. M. 2015/00216 Club Basquet Tremp 100% 25 € 

H. A. 2012/00034 Club Basquet Tremp 50% 20 € 

F. P. 2012/00018 Escola Futbol Tremp 100% 30 € 

L. L. 2012/00018 Escola Futbol Tremp 100% 25 € 

N. L. 2012/00018 Escola Futbol Tremp 100% 25 € 

F.E.O 2012/00267 Escola Futbol Tremp 100% 25 € 

O.M 2014/00144 Escola Futbol Tremp 100% 30 € 

A. M 2012/00106 Escola futbol sala 100% 35 € 

L.G.S 2014/00137 Escola futbol sala 100% 30 € 



M. D. 2012/00039 Escola futbol sala 50% 17,5 € 

A. A. 2012/00034 Ajuntament de Tremp 50% 10 € 

M.J. 2013/00472 CAPS Pobla Segur 100% 30 € 

C.T. 2013/00001 CAPS Pobla Segur 100% 30 € 

Y.H 2014/00053 CAPS Pobla Segur 100% 30 € 

F.H 2014/00053 CAPS Pobla Segur 100% 30 € 

M-H 2014/00053 Escola Futbol Pobla 100% 250 € 

R.M 2015/00242 Escola Futbol Pobla 100% 110 € 
A.M 2015/00242 Escola Futbol Pobla 100% 110 € 

A.T 2013/00267 Escola Futbol Pobla 100% 55 € 

R.T 2013/00267 Escola Futbol Pobla 100% 55 € 
 
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.- 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 les entitats que han realitzat l’activitat i que es descriu a la 
part expositiva. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Dotzè.- 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 Deutor 
Import € 

2005 19-12-2016 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  1.306,67 
2006 19-12-2016 Campanya sensibilització  Ecoemblajes España, SA  5.651,04 
2007 19-12-2016 Campanya sensibilització  Ecovidrio  2.370,56 
2008 30-12-2016 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.543,10 
2009 30-12-2016 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 1.130,68 
2010 30-12-2016 Gestió a través pl. transfer. Ecoembalajes España, SA 739,42 
2011 30-12-2016 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.638,70 
2012 30-12-2016 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  2.644,74 



2013 30-12-2016 Ferralla  Ballestas Calmet, SL  299,00 
2014 30-12-2016 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  1.741,11 
2015 20-01-2017 Servei eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà  10.437,11 
2016 20-01-2017 Servei eliminació RSU dipòsit  C. Generau d’Aran  32.312,63 
2017 20-01-2017 Servei eliminació RSU dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  8.492,07 
2018 23-01-2017 Regularització any 2014 Ballestas Calmet, SL  2.298,25 
2019 23-01-2017 Entrada residus any 2016 Ballestas Calmet, SL 656,98 
2020 24-01-2017 Residus varis abocador  Agropecuaria Puy, SL  121,55 
2021 24-01-2017 Residus varis abocador  Enric Mitjana Dalmau  61,54 
2022 24-01-2017 Residus varis abocador  J. Campas, SL  455,43 
2023 24-01-2017 Residus varis abocador  Casa Granotes, SCP  455,43 
2024 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. B  Ambilamp  12,83 
2025 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. B  Ecoasimelec  45,41 
2026 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecolec  396,32 
2027 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. A, FRA Ecotic  654,56 
2028 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. A Eco-RAEEs 77,30 
2029 24-01-2017 Residus varis abocador  Jordi Clapera Malet  61,54 
2030 24-01-2017 Residus varis abocador  Meizhuang Jianh  29,23 

 
Vistes les factures descrites a continuació, corresponents al servei de 
manteniment dels dipòsits d’aigua i l’aportació de clor als municipis de la 
comarca: 
 

Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

116 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Abella de 
la Conca  

1.524,22 

117 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Castell de 
Mur  

1.589,26 

118 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Gavet de 
la Conca  

4.393,17 

119 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà  

4.851,92 

120 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament Llimiana  761,89 

121 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Conca de 
Dalt  

5.150,39 

122 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga  

2.927,35 

123 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Senterada  2.509,90 

124 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de la Torre 
de Capdella  

7.947,07 

125 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Talarn  1.128,10 

126 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Sarroca 
de Bellera  

4.556,03 

 
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: 
 
PRIMER.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 

Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

2005 19-12-2016 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  1.306,67 
2006 19-12-2016 Campanya sensibilització  Ecoemblajes España, SA  5.651,04 
2007 19-12-2016 Campanya sensibilització  Ecovidrio  2.370,56 
2008 30-12-2016 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA 5.543,10 
2009 30-12-2016 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 1.130,68 
2010 30-12-2016 Gestió a través pl. transfer. Ecoembalajes España, SA 739,42 
2011 30-12-2016 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.638,70 
2012 30-12-2016 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  2.644,74 
2013 30-12-2016 Ferralla  Ballestas Calmet, SL  299,00 
2014 30-12-2016 Recollida i transport vidre  Ecovidrio  1.741,11 
2015 20-01-2017 Servei eliminació RSU dipòsit C. C. Pallars Sobirà  10.437,11 
2016 20-01-2017 Servei eliminació RSU dipòsit  C. Generau d’Aran  32.312,63 
2017 20-01-2017 Servei eliminació RSU dipòsit  C. C. Alta Ribagorça  8.492,07 
2018 23-01-2017 Regularització any 2014 Ballestas Calmet, SL  2.298,25 
2019 23-01-2017 Entrada residus any 2016 Ballestas Calmet, SL 656,98 
2020 24-01-2017 Residus varis abocador  Agropecuaria Puy, SL  121,55 
2021 24-01-2017 Residus varis abocador  Enric Mitjana Dalmau  61,54 
2022 24-01-2017 Residus varis abocador  J. Campas, SL  455,43 
2023 24-01-2017 Residus varis abocador  Casa Granotes, SCP  455,43 
2024 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. B  Ambilamp  12,83 
2025 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. B  Ecoasimelec  45,41 
2026 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. A Ecolec  396,32 
2027 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. A, FRA Ecotic  654,56 
2028 24-01-2017 Gestió RAEE PRM Cat. A Eco-RAEEs 77,30 
2029 24-01-2017 Residus varis abocador  Jordi Clapera Malet  61,54 
2030 24-01-2017 Residus varis abocador  Meizhuang Jianh  29,23 

 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

116 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Abella de 
la Conca  

1.524,22 

117 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Castell de 
Mur  

1.589,26 

118 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Gavet de 
la Conca  

4.393,17 

119 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà  

4.851,92 

120 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament Llimiana  761,89 

121 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Conca de 
Dalt  

5.150,39 

122 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga  

2.927,35 

123 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Senterada  2.509,90 



124 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de la Torre 
de Capdella  

7.947,07 

125 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Talarn  1.128,10 

126 30-12-2016 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Sarroca 
de Bellera  

4.556,03 

 
Tretzè.- Acord de suport al Consorci LEADER Pirineu Occidental. 
 
De conformitat amb l’article 92 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals i per unanimitat dels 6 membres presents, dels 
7 que componen la Junta de Govern, s’acorda deixar sobre la taula aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
Catorzè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 81/2017 
 
El Sr. Ardanuy informa sobre els següents assumptes: 
 
2a Nit del Turisme de Viu Jussà 
 
Avui dia 20 de febrer l’Associació de professionals de l’àmbit turístic del 
Pallars Jussà, ha organitzat aquest acte on es presentarà la nova campanya 
del projecte Viu al Pallars. Viu el Jussà 2017. 
 
Impost sobre les estades en establiments turístics 2016 
 
Durant l’exercici 2016, 80.000 persones han pagat aquest impost al Pallars 
Jussà, augmentant considerablement les d’anys anteriors. Aquest tribut 
propi de la Generalitat de Catalunya grava l’estada o gaudiment del servei 
d’allotjament en establiments turístics i es destina a plans de foment 
territorial a través dels ens locals. 
 
Atorgament subvenció FEDER Catalunya 2014-2020. Eix 6 
 
Per proposta de resolució de la directora d’Administració Local de 15 de 
febrer de 2017 s’ha atorgat al Consell Comarcal una subvenció de 
507.830,75 € pel finançament del 50% de l’actuació “Valorització del 
Patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística del Pallars Jussà”. 
Si no es presenta al�legacions, aquesta proposta esdevindrà definitiva.  
 
Presentació del projecte Grenn Pyrenees Slow Tourism (GPS 
Tourism) 
 
El dia 15 de març de 2017 s’ha organitzat a l’Epicentre la jornada de 
llançament i presentació d’aquest projecte, liderat pel Consell Comarcal del 
Pallars Jussà. És un projecte de cooperació territorial al voltant de la 
mobilitat sostenible amb un pressupost de 2M d’euros i finançat al 65% 



amb fons INTERREG. Compta amb la participació del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà i altres 3 territoris de la banda francesa. 
 
Aquest acte estarà presidit per la consellera de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Bellera pregunta per l’estat de la subvenció demanada per la 
Diputació de Lleida a la convocatòria FEDER 2014-2020, eix 4 on es va 
sol�licitar entre d’altres l’actuació “Millora eficiència energètica de 
l’envolvent tèrmic”, actuació per aplicar un sistema d’aïllament exterior a 
les façanes de la Residència municipal per gent gran de la Pobla de Segur. 
 
El Sr. Ardanuy li respon que es demanarà a la Diputació de Lleida la 
informació pertinent sobre totes les actuacions presentades a la 
convocatòria. 
 
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, 
 
 
 
 
 
 


