
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 2 DE MAIG 
DE 2017 
   
NÚM.:  3/2017 
DATA:  2 de maig de 2017 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 15.00 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 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 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
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, 4 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 



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

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
Primer.- Aprovació de les actes de la Junta de govern de les 
sessions extraordinària i extraordinària urgent del dia 20 de febrer 
de 2017. Exp. 80/2017 
 
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  
20 de febrer de 2017, 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 5 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 20 de febrer de 2017, que s’han tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió 
 
Segon.- Decrets de presidència. Exp. 136/2017. 
 
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  
254/2016, del 16/2017 al 49/2017, que consten a l’expedient 
136/2017 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 5 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: 254/2016 designant el Sr. BPP per dur a terme 
les accions de formació del programa Treball i Formació 2016. 16/2017 
Autoritzant a l’associació promotora de la circulació responsable al Medi 
Natural “Guaja Aventuras” la realització de la prova esportiva Rally Lleida 
Pirineus els dies 24, 25, i 26 de març de 2017.17/2017 Aprovant la 
contractació urgent de la Sra. MSB com a tècnica de turisme. 18/2017 
Aprovant l’adjudicació del contracte menor de serveis de l’acció “Assistència 
tècnica per millorar la competitivitat turística de les empreses del Pallars 
Jussà a través del treball en xarxa i la cooperació amb altres territoris”, a 
l’empresa Despatx Capellà Ballbé, SL (DCB Turisme i Desenvolupament 
Local). 19/2017 Aprovant les sol·licituds del Servei de Teleassistència de 
varis usuaris. 20/2017 Facultant la Sra. Cases per la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’ajuntament d’Isona i Conca Dellà i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió integral de residus. 21/2017 
Sol·licitant al Departament de Territori i Sostenibilitat la redacció d’una 
addenda al conveni de data de 15 de desembre de 2016 que inclogui el 
detall de les actuacions a realitzar, en la xarxa de camins. 22/2017 
Aprovant la sol·licitud presentada per la Sra. NRC, en el sentit de reconèixer 
el dret de percebre el complement de millora del sou. 23/2017 Aprovant la 
sol·licitud presentada pel Sr. ECC, en el sentit de reconèixer el dret a 
percebre el complement de millora del sou. 24/2017 Aprovant la pròrroga 
de la contractació del Sr. SCM, com a tècnic de joventut. 25/2017 
Aprovant la contractació urgent de la Sra. MVPB, com a titulat mig (Tècnica 
A2). 26/2017 Aprovant la contractació urgent de la Sra. LAF, com a 
tècnica de turisme, comunicació i desenvolupament local. 27/2017 
Aprovant la bases reguladores de la convocatòria del concurs de mèrits per 
a la selecció d’una plaça de personal laboral temporal de tècnic impulsor 
empresarial i la convocatòria de concurs. 28/2017 Reconeixent la baixa 
voluntària del treballador Sr. JMTT, amb efectes del dia 13 de març de 2017 
i la situació d’excedència voluntària pel termini d’1 any. 29/2017 Aprovant 
les sol·licituds del Servei de Teleassistència a varis usuaris. 30/2017 
Aprovant el text del conveni de col·laboració entre els Consells Comarcals 
del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i l´Alta Ribagorça, per a la 
gestió del servei Jove de treball de l´Alt Pirineu i Aran. 31/2017 Aprovant 
la sol·licitud de la Sra. DGL de reconeixement del dret a percebre el 
complement de millora del sou. 32/2017 Aprovant la sol·licitud de la Sra. 
MTGA, de reconeixement del dret a percebre el complement de millora del 
sou.  33/2017 Aprovant el conveni entre el Departament d’Ensenyament, 
INS de  Tremp i el Consell Comarcal per a la formació pràctica en centres de 
treball, de l’alumne IE. 34/2017 Nomenant al Sr. Cardona representant del 
consell comarcal a la reunió del Consell de Centre del CNL del dia 16 de 
març de 2017. 35/2017 Aprovant el Padró fiscal de la taxa pel servei de 
recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de 
residus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida 



selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica de l’any 2017. 
36/2017 Nomenant els representants de la corporació al Comitè de 
seguretat i salut. 37/2017 Aprovant la sol·licitud de la Sra. MCCR, de 
reconeixement del dret a percebre el compliment de millora del sou. 
38/2017 Aprovant la certificació 1a de l’obra PG-2012/745 i el pagament 
de la subvenció de la Generalitat. 39/2017 Aprovant les certificacions 1a, 
2a, 3a, 4a, 5a, 6a i 7a i última de l’obra ET-2012/741 i el pagament de la 
subvenció de la Generalitat. 40/2017 aprovant el marc pressupostari a mig 
termini pel període 2018-2020. 41/2017 Aprovant la fitxa d’un tècnic del 
grup A2 per desenvolupar les tasques de l’actuació: “CEEI oficina comarcal” 
i el pressupost de l’empresa PROMARTS, SA i sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Lleida. 42/2017 Aprovant la renovació del COSE del menor 
RMR. 43/2017 Aprovant la renovació del COSE del menor KPB. 44/2017 
Nomenant la Mesa de contractació de l’obra “Centre Catalitzador de l’oferta 
de mobilitat turística sostenible de la Pobla de Segur”. 45/2017 Declarant 
la urgència per realitzar les actuacions extraordinàries per a la restitució de 
serveis i infraestructures desprès de la nevada excepcional del 24 i 25 de 
març de 2017, aprovant la memòria descriptiva i valorada de les actuacions 
i sol·licitud de subvenció al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i habitatge. 46/2017 Aprovant la memòria de l’acció “Assistència 
tècnica per a la valorització turística de l’espai protegit de Collegats al 
Pallars Jussà, i l’adjudicació per contracte menor a l’empresa Despatx 
Capellà Ballbé, SL. 47/2017 aprovant el Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació 
del servei “Estudi del potencial de desenvolupament turístic dels 
embassaments del Pallars Jussà” i convocatòria del procediment obert. 
48/2017 Nomenant la Mesa de contractació de l’obra “Pla d’actuacions de 
condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins del 
Pallars Jussà”.  49/2017 Desestimant la sol·licitud del treballador Sr. JFF.  
 
Tercer.- Decrets de gerència. Exp. 137/2017 
 
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 
74/2016, 81/2016, 87/2016, 101/2016, del 5/2017 al 10/2017, 
del 12/2017 al 14/2017 i del 16/2017 al 21/2017 que consten a 
l’expedient 137/2017 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 5 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: 74/2016 aprovant les factures de la relació núm. 
10/2016 i el seu pagament. 81/2016 aprovant les factures de la relació 
núm. 11/2016 i el seu pagament. 87/2016 aprovant les factures de la 
relació núm. 12/2016 i el seu pagament. 101/2016 aprovant pagaments a 
l’ajuntament de Tremp.  5/2017 aprovant el pagament a la Sra. OMC. 
6/2017 tramitant la sol·licitud del Sr. JAPA d’avançament de nòmina. 
7/2017 aprovant el pagament a l’associació de professionals de l’àmbit 
turístic del Pallars Jussà i la taxa de publicació al BOPL. 8/2017  aprovant 
vàries factures i el seu pagament. 9/2017 atorgant una bestreta de caixa a 
la Sra. GP per atendre ajuts d’urgència social. 10/2017 aprovant el 
pagament de la taxa de varies publicacions al BOPL. 12/2017 atorgant 
ajuts d’urgència social. 13/2017 aprovant la fra. núm. LASP-Consell 
comarcal-1 de Laura Samso Pericon. 14/2017 atorgant varis ajuts 
d’urgència social. 16/2017 atorgant varis ajuts d’urgència social per 
pobresa energètica. 17/2017 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. GP 
per ajuts d’urgència social. 18/2017 aprovant el pagament de subvencions 
atorgades a entitats, associacions i ajuntaments. 19/2017 aprovant el 
pagament de l’incentiu a la participació als alumnes en el marc dels 
Projectes singulars. 20/2017 aprovant el pagament de la taxa de 
publicació d’un anunci de licitació al BOPL. 21/2017 aprovant el pagament 
d’un reintegrament parcial a la Diputació de Lleida. 
 
Quart.- Aprovació de l’acord marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’empresa de capital mixt 
“PallarsActiu”, per l’exercici 2017 i ss. Exp. 98/2016. 
 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà i “ PallarsActiu” col·laboren, des de la 
creació d’aquesta per al desenvolupament econòmic i social de la comarca, i 
per això, en data 7 d’octubre de 2014 la Junta de Govern del Consell 
Comarcal va aprovar l’acord marc de col·laboració amb aquesta empresa. 
 
Atès que aquesta tasca continua. 
 
Atès que s’ha modificat recentment el nom de l’empresa que ha passat a 
denominar-se  PallarsActiu i que la participació del Consell Comarcal ha 
passat de tenir 12 accions que suposaven un 15% del capital, a tenir  6 
accions que representarà el 3,9% del capital. 
 
Atès que dels treballs i projectes previstos al Consell Comarcal en l’àmbit de 
la promoció econòmica i dinamització laboral se’n desprèn que es 
recomanable continuar el marc de col·laboració amb “PallarsActiu”. 
 



Atès que aquesta col·laboració pot suposar un impuls econòmic per la 
comarca, es del tot necessària l’adaptació de l’acord marc esmentat.  
 
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 i resta de legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Donar suport a l’empresa de capital mixt “PallarsActiu”, de la 
qual el Consell Comarcal n’és soci, amb l’assessorament tècnic i les tasques 
d’acompanyament que siguin necessàries. 
SEGON.- Col·laborar en els projectes que impulsa “PallarsActiu”, amb els 
mitjans adequats, així com donar el suport tècnic i administratiu necessari. 
TERCER.- Determinar que el desenvolupament d’aquestes tasques 
d’assessorament i suport es realitzaran a les oficines del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà situades al c. Pau Casals, 14 de Tremp, catalogat com a 
centre de treball del Consell Comarcal, situades dins de l’equipament de 
conformitat amb el plànol que consta a l’expedient. 
QUART.- Aprovar en conseqüència l’acord marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i “PallarsActiu “, pels exercicis 2017 i següents, amb 
l’objectiu comú de dinamitzar l’economia i l’ocupació al Pallars Jussà i que si 
s’escau, donarà lloc a la signatura dels corresponents compromisos. 
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
  
Cinquè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament 
d’Isona i Conca Dellà i el Consell Comarcal per l’impuls del Museu 
paleontològic d’Isona i Conca Dellà. Exp. 99/2017. 
 
Vist l’escrit de data 3 d’octubre de 2016 del director del Museu de la Conca 
Dellà, que consta a l’expedient. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Isona i Conca 
Dellà i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per l’impuls del Museu 
Paleontològic d’Isona i Conca Dellà, 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre l’ajuntament 
d’Isona i Conca Dellà i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per l’impuls del 
Museu Paleontològic d’Isona i Conca Dellà, 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’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. 
 
Sisè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament 
d’Isona i Conca Dellà i el Consell Comarcal per la cessió d’ús dels 
espais o instal·lacions del municipi. Exp. 100/2017. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Isona i Conca 
Dellà i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la cessió d’ús dels espais o 
instal·lacions del municipi, per donar suport a l’àrea de coordinació dels 
equipaments culturals de la comarca, dins del programa en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil de Catalunya, 
sobre les bases de l’Ordre TSF/213/2016 i la resolució TSF/1911/2016. 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre l’ajuntament 
d’Isona i Conca Dellà i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la cessió 
d’ús dels espais o instal·lacions del municipi, per donar suport a l’àrea de 
coordinació dels equipaments culturals de la comarca, dins del programa en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil 
de Catalunya, 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’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. 
 
Setè.- Aprovació dels convenis de col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 



Comarcal per a la cessió de places del servei de menjador als 
centres cívics de Tremp i Pobla de Segur. Exp. 107/2017. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la cessió 
de places de menjador del Casal Cívic de la Pobla de Segur per a persones 
en situació de necessitat econòmica, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la cessió 
de places de menjador del Casal de Gent Gran de Tremp per a persones en 
situació de necessitat econòmica, 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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 



PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, per la cessió de places de menjador del Casal Cívic de la Pobla 
de Segur per a persones en situació de necessitat econòmica, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït.  
SEGON.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
per la cessió de places de menjador del Casal de Gent Gran de Tremp per a 
persones en situació de necessitat econòmica, que consta a l’expedient i es 
dóna íntegrament per reproduït 
TERCER.- Facultar el president per la signatura dels convenis. 
QUART.- Trametre aquest acord a la direcció general d’Acció Cívica i 
Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
CINQUÈ.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
SISÈ.- 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 de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal relatiu a l’Oficina d’habitatge per l’anualitat 2017. Exp. 
656/2016. 
 
Vist el text, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
relatiu a l’Oficina d’habitatge situada a la comarca per l’any 2017, que 
consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduïda. 
 
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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, relatiu a l’Oficina d’habitatge situada a la 
comarca per l’any 2017, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduïda. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència d’habitatge de Catalunya. 
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. 
 
Novè.- Aprovació de l’aportació dels ajuntaments als serveis socials 
que presta el Consell Comarcal. Anualitat 2016 
 
Atès que el cost total del contracte programa de l’anualitat 2016 d’aquest 
Consell Comarcal ascendeix a 1.567.398,00 €, que incorpora 18 fitxes en 
matèria  de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat i no es troba subvencionat al 100% per la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Vist l’informe de les despeses salarials, dietes i quilometratge del servei 
bàsic d’assistència social, de l’exercici de 2016, que consta a l’expedient. 
 
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 2015 i resta de legislació 
de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 



PRIMER.- Aprovar la distribució del cost del Servei bàsic d’assistència 
social següent: 
 
- Despeses totals del contracte programa:          1.567.398,00 € 
 
Import a distribuir pels ajuntaments:     72.133,17 € 
 
Distribució per Ajuntaments: 
 

Ajuntament Habitants 
(Font Idescat 

2016) 

Import a 
pagar € 

Abella de la Conca 181 970,50 
Castell de Mur 175 938,33 
Conca de Dalt 439 2.353,86 
Gavet de la Conca 297 1.592,47 
Isona i Conca Dellà 1.046 5.608,51 
Llimiana 150 804,28 
La Pobla de Segur 2.973 15.940,82 
Salàs de Pallars 340 1.823,03 
Sarroca de Bellera 117 627,34 
Sant Esteve de la Sarga 139 745,30 

Senterada 133 713,13 
Talarn 689 3.694,32 
La Torre de Capdella 748 4.010,68 
Tremp 6.026 32.310,60 
               Total 13.453,00 72.133,17 
 
SEGON.- Notificar als ajuntaments de la comarca l’acord, als efectes 
adients. 
TERCER.- Facultar el Gerent perquè, dins de les seves competències, dugui 
a terme les gestions que calguin per donar compliment a l’acord. 
 
Desè.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de 
menjador escolar de l’Escola Els Raiers. Exp. 228/2016 i l’IES Tremp 
i Escola AESO d’Isona. Exp. 227/2016. 
 
A) Vist l’expedient núm. 228/2016 de contractació del servei de menjador 
escolar de l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur a l’empresa Aramark 
Servicios de Catering, SLU per al curs escolar 2016-2017. 
 
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment de contractació, en la clàusula 8 estableix que el contracte es 
podrà prorrogar fins un màxim d’un curs més, en funció a com es valori el 
grau de satisfacció i la bona execució dels serveis prestats.  



 
Vist l’informe tècnic emès pel Sr. Palacin, que consta a l’expedient, on 
informa favorablement la pròrroga prevista en el Plec. 
 
B) Vist l’expedient núm. 227/2016 de contractació del servei de menjador 
escolar de l’Institut de Tremp i l’Escola AESO d’Isona a l’empresa ALESSA 
Catering Services, SA per al curs escolar 2016-2017. 
 
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment de contractació, en la clàusula 9 estableix que el contracte es 
podrà prorrogar fins un màxim d’un curs més, en funció a com es valori el 
grau de satisfacció i la bona execució dels serveis prestats.  
 
Vist l’informe tècnic emès pel Sr. Palacin, que consta a l’expedient, on 
informa favorablement la pròrroga prevista en el Plec. 
 
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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte administratiu del Servei de menjador 
escolar de l’Escola Els Raiers de la Pobla de Segur a l’empresa Aramark 
Servicios de Catering, SLU per al curs escolar 2017-2018.  
SEGON.- Prorrogar el contracte administratiu del Servei de menjador 
escolar de l’Institut de Tremp i l’Escola AESO d’Isona a l’empresa ALESSA 
Catering Services, SA per al curs escolar 2017-2018. 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les empreses Aramark Servicios de 
Catering SLU i ALESSA Catering Services, SA. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
  
Onzè.- Adjudicació 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 l’acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2017 d’aprovació 
dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per la 
contractació de l’obra “Pla d’actuacions de condicionament i arranjament de 
la xarxa veïnal i rural de camins del Pallars Jussà” i la convocatòria del 
procediment obert amb un pressupost de licitació de 108.264,46 € més 
l’IVA al 21% de 22.735,54 €. 
 



Vistos els anuncis de licitació publicats en el DOGC núm. 7319 d’1/03/2017, 
al BOPL núm. 42 d’1/03/2017 i al perfil del contractant l’1/03/2017. Atès 
que el dia 6 d’abril de 2017, va finalitzar el termini per a la presentació dels 
licitadors al procediment obert. 
 
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 10 i 
18 d’abril de 2017 i 2 de maig de 2017 i els informes tècnics, que consten a 
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa Miquel Rius, SA, per import de 108.264,46 
€ més l’IVA al 21% de 22.735,54 €, i amb unes millores per import de 
33.988,00 € € més l’IVA vigent al 21% per import de 7.137,48 €. 
 
Vist l’article 150 i següents del Text refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.  
 
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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la contractació 
de l’obra “Pla d’actuacions de condicionament i arranjament de la xarxa 
veïnal i rural de camins del Pallars Jussà” a l’empresa Miquel Rius, SA, per 
import de 108.264,46 € més l’IVA al 21% per import de 22.735,54 €.  
SEGON.- Acceptar les millores proposades per l’empresa Miquel Rius, SA 
per import de 33.988,00 € més l’IVA vigent al 21% per import de 7.137,48 
€. 
TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant i al BOPL i condicionar la formalització del contracte a la 
presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.29 del Plec de 
clàusules administratives. 
QUART.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i 
d’acord amb el següent detall: 
2a.- Roma Infraestructures i Serveis, SAU 
3a.- Cervós, SA 
4a.- M i J Gruas, SA 
5a.- Pinater, SL 
6a.- Construccions Enric Mitjana Dalmau 
7a.- Obres i Serveis Jordi Martí, SL 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part 
en la licitació, amb el règim de recursos corresponent. 
SISÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 



 
Dotzè.-  Adjudicació del servei de transport adaptat al centre de dia 
per la gent gran de Tremp. Exp. 658/2016. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2017 d’aprovació 
dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per la 
contractació del servei de transport adaptat al Centre de dia per a gent gran 
de Tremp i la convocatòria del procediment obert amb un pressupost de 
licitació de 75.693,84 € exempt d’IVA. 
 
Vistos els anuncis de licitació publicats en el DOGC núm. 7323 de 
7/03/2017, al BOPL núm. 42 d’1/03/2017 i al perfil del contractant el 
7/03/2017. Atès que el dia 12 d’abril de 2017, va finalitzar el termini per a 
la presentació dels licitadors al procediment obert. 
 
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 24 
d’abril de 2017 i 2 de maig de 2017 i els informes tècnics, que consten a 
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa l’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, 
SA, per import de 75.088,29 € exempt d’IVA. 
 
Vist l’article 150 i següents del Text refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.  
 
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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la contractació 
del servei de transport adaptat al Centre de dia per a gent gran de Tremp a 
l’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, per import de 75.088,29 € 
exempt d’IVA.  
SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant i al BOPL i condicionar la formalització del contracte a la 
presentació de la documentació que consta a la clàusula 28 del Plec de 
clàusules administratives. 
TERCER.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part 
en la licitació, amb el règim de recursos corresponent. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
Tretzè.- Adjudicació del servei de transport i tractament de lixiviats 
del Consell Comarcal  del Pallars Jussà. Exp. 77/2017. 
 



Vist l’acord de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2017 d’aprovació 
dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per la 
contractació del servei de transport i tractament de lixiviats del dipòsit 
controlat del Pallars Jussà i la convocatòria del procediment obert amb un 
pressupost de licitació de 161.000,00 € més l’IVA al 10% de 16.100,00 €. 
 
Vistos els anuncis de licitació publicats en el DOGC núm. 7323 de 
7/03/2017, al BOPL núm. 42 d’1/03/2017 i al perfil del contractant el 
7/03/2017. Atès que el dia 12 d’abril de 2017, va finalitzar el termini per a 
la presentació dels licitadors al procediment obert. 
 
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 24 
d’abril de 2017 i 2 de maig de 2017 i els informes tècnics, que consten a 
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa Limpieza de tubos Navarro, SL,  per 
import de 43,69 €/tona més l’IVA al 10% de 4,37 €. 
 
Vist l’article 150 i següents del Text refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.  
 
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 
5 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la contractació 
del servei de transport i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del 
Pallars Jussà a l’empresa Limpieza de tubos Navarro, SL, per import de 
43,69 €/tona més l’IVA al 10% de 4,37 €. Condicionada a l’informe 
favorable de l’Agència de Residus de Catalunya. 
SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant i al BOPL i condicionar la formalització del contracte a la 
presentació de la documentació que consta a la clàusula 28 del Plec de 
clàusules administratives. 
TERCER.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i 
d’acord amb el següent detall: 
2a.- M i J Gruas, SA 
QUART.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en 
la licitació, amb el règim de recursos corresponent. 
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 



Catorzè.- 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 

Proposta  
Tipologia SAD 
dependència/  % Subv.  

2013/00331 MAF 4074026-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 12h/m 
atenció personal 13h/m     
100% 

2015/00224 MBM 4071171-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 7h/m 
atenció personal 8h/m         
50% 

2013/00034 DLR 4076138-- 01/01/2017 REVISIÓ 

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

2012/00182 VBB 4074744-- 01/01/2017 REVISIÓ 

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

2014/00021 ASJ 4109213-- 04/03/2017 ALTA 
atenció social i personal 
25h/m            75% 

2016/00145 MDF 4077889-- 03/04/2017 REVISIÓ 
atenció social i personal 
25h/m            75% 

2015/00154 JLlC 4080883-- 03/04/2017 REVISIÓ 
atenció social i personal 
25h/m            75% 

 
SAD SOCIAL 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/  
social    % Subv.  

2016/00237 MTPS 3662960-- 15/03/2017 ALTA 
ordre i cura de la llar   8h/m   
100% 

2012/00036 GEB 3892225-- 10/04/2017 ALTA 
ordre i cura de la llar   8h/m   
100% 

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 



Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els 
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció 
que s’indica: 
 
SAD DEPENDÈNCIA 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 

Proposta  
Tipologia SAD 
dependència/    % Subv.  

2013/00331 MAF 4074026-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 12h/m 
atenció personal 13h/m     
100% 

2015/00224 MBM 4071171-- 01/01/2017 REVISIÓ 

ordre i cura de la llar 7h/m 
atenció personal 8h/m         
50% 

2013/00034 DLR 4076138-- 01/01/2017 REVISIÓ 

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

2012/00182 VBB 4074744-- 01/01/2017 REVISIÓ 

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

2014/00021 ASJ 4109213--  04/03/2017 ALTA 
atenció social i personal 
25h/m            75% 

2016/00145 MDF 4077889-- 03/04/2017 REVISIÓ 
atenció social i personal 
25h/m            75% 

2015/00154 JLlC 4080883-- 03/04/2017 REVISIÓ 
atenció social i personal 
25h/m            75% 

 
SAD SOCIAL 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/  
social               % Subv.  

2016/00237 MTPS 3662960-- 15/03/2017 ALTA 
ordre i cura de la llar   8h/m   
100% 

2012/00036 GEB 3892225-- 10/04/2017 ALTA 
ordre i cura de la llar   8h/m   
100% 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Quinzè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2016-2017. 
Exp. 158/2016 i 212/2016  
 



La Junta de Govern reunida el dia 25 d’abril de 2016 va aprovar inicialment 
les bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de 
menjador, adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la 
comarca del Pallars Jussà per al curs escolar 2016-2017 i convocatòria per 
al curs escolar 2016-2017. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 83 de 2 de maig de 2016 i en 
el DOGC núm. 7114 de 5 de maig de 2015 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL 
núm. 105 de 2 de juny de 2016 i al DOGC núm. 7141 de 14 de juny de 
2016.  
 
A) Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2016-2017, 
que consten a l’expedient, amb la proposta d’ajuts de menjador escolar per 
al curs 2016-2017, segons es descriu a continuació: 
 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de 
% subvenció 

016/16-17 M.Immaculada 5 50 

017/16-17 M.Immaculada 1 50 

018/16-17 INS Tremp 3 ESO 50 

028/16-17 Valldeflors 4 50 

029/16-17 Valldeflors P5 50 

091/16-17 INS Tremp 1 ESO 100 

092/16-17 Valldeflors P4 100 

093/16-17 INS Tremp 2 ESO 100 

109/16-17 Raiers 1 50 

135/16-17 INS La Pobla 1 ESO 50 

143/16-17 INS La Pobla 3 ESO 50 

144/16-17 INS La Pobla 1 ESO 50 

146/16-17 Raiers 5 50 

147/16-17 Raiers 5 50 

148/16-17 Raiers 2 50 

163/16-17 INS Tremp 2 ESO 100 

164/16-17 M.Immaculada 1 ESO 100 

165/16-17 M.Immaculada 5 100 



166/16-17 M.Immaculada 3 100 

171/16-17 Espluga S P4 100 

182/16-17 Valldeflors P3 50 

199/16-17 Valldeflors 6 50 

201/16-17 Valldeflors 1 50 

206/16-17 Raiers 1 50 

207/16-17 Raiers P3 50 

208/16-17 INS La Pobla 3 ESO 50 

222/16-17 M.Immaculada 5 50 

223/16-17 M.Immaculada 2 50 

224/16-17 M.Immaculada P3 50 

229/16-17 Valldeflors 4 50 

230/16-17 Valldeflors 1 50 

231/16-17 Raiers P3 50 

233/16-17 M.Immaculada 1 50 

235/16-17 Valldeflors P4 50 

236/16-17 Valldeflors P3 50 

239/16-17 La Plana P5 100 

241/16-17 INS La Pobla 4 ESO 50 

242/16-17 Valldeflors P3 50 

243/16-17 Raiers 4 50 

244/16-17 Raiers 4 50 

019/16-17 INS Tremp 4 ESO 0 

068/16-17 AESO 1 0 

114/16-17 INS La Pobla 3 ESO 0 

115/16-17 Raiers 3 0 

116/16-17 Raiers P5 0 

131/16-17 Raiers 4 0 

132/16-17 Raiers 2 0 

155/16-17 M.Immaculada 5 0 

227/16-17 Valldeflors P3 0 

228/16-17 Valldeflors P3 0 

234/16-17 Valldeflors 2 0 

240/16-17 Valldeflors 1 0 



 
B) Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2016-2017, 
que consten a l’expedient, amb la proposta de desestimació dels ajuts pel 
motiu que s’exposa, segons es descriu a continuació: 
 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs Estat documentació 

052/16-17 M.Immaculada 2 
te irregularitats en la documentació i no ho 
corregeix 

053/16-17 M.Immaculada 3 
te irregularitats en la documentació i no ho 
corregeix 

054/16-17 M.Immaculada 1 ESO 
te irregularitats en la documentació i no ho 
corregeix 

070/16-17 AESO 2 marxa del territori i no aporta tota la documentació 

071/16-17 M.Immaculada 3 ESO marxa del territori i no aporta tota la documentació 

112/16-17 INS La Pobla 4 ESO Duplicitat beneficiari 

113/16-17 Raiers 2 Duplicitat beneficiari 

119/16-17 INS La Pobla 2 
te irregularitats en la documentació i no ho 
corregeix 

136/16-17 Raiers P5 Duplicitat beneficiari 

188/16-17 M.Immaculada 6 
te irregularitats en la documentació i no ho 
corregeix 

194/16-17 Valldeflors 3 
te irregularitats en la documentació i no ho 
corregeix 

195/16-17 Valldeflors P5 
te irregularitats en la documentació i no ho vol 
resoldre 

196/16-17 Raiers P3 
te irregularitats en la documentació i no ho vol 
resoldre 

226/16-17 M.Immaculada P4 canvia de domicili llavors te transport i menjador 

232/16-17 Raiers P3  marxa del territori i no aporta tota la documentació 

237/16-17 Raiers 1 
te irregularitats en la documentació i no ho vol 
resoldre 

238/16-17 Raiers P3 
te irregularitats en la documentació i no ho vol 
resoldre 

245/16-17 INS La Pobla 1 ESO 
te irregularitats en la documentació i no ho vol 
resoldre 

246/16-17 Raiers 5 
te irregularitats en la documentació i no ho vol 
resoldre 

 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 



PRIMER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2016-2017 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 12 de setembre de 2016: 
 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

% subvenció 
atorgada 

016/16-17 M.Immaculada 5 50 

017/16-17 M.Immaculada 1 50 

018/16-17 INS Tremp 3 ESO 50 

028/16-17 Valldeflors 4 50 

029/16-17 Valldeflors P5 50 

091/16-17 INS Tremp 1 ESO 100 

092/16-17 Valldeflors P4 100 

093/16-17 INS Tremp 2 ESO 100 

109/16-17 Raiers 1 50 

135/16-17 INS La Pobla 1 ESO 50 

143/16-17 INS La Pobla 3 ESO 50 

144/16-17 INS La Pobla 1 ESO 50 

146/16-17 Raiers 5 50 

147/16-17 Raiers 5 50 

148/16-17 Raiers 2 50 

163/16-17 INS Tremp 2 ESO 100 

164/16-17 M.Immaculada 1 ESO 100 

165/16-17 M.Immaculada 5 100 

166/16-17 M.Immaculada 3 100 

171/16-17 Espluga S P4 100 

182/16-17 Valldeflors P3 50 

199/16-17 Valldeflors 6 50 

201/16-17 Valldeflors 1 50 

206/16-17 Raiers 1 50 

207/16-17 Raiers P3 50 

208/16-17 INS La Pobla 3 ESO 50 
 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2016-2017 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 9 de gener de 2017: 
 



Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % subvenció 
atorgada 

222/16-17 M.Immaculada 5 50 

223/16-17 M.Immaculada 2 50 

224/16-17 M.Immaculada P3 50 

229/16-17 Valldeflors 4 50 

230/16-17 Valldeflors 1 50 

231/16-17 Raiers P3 50 

233/16-17 M.Immaculada 1 50 

235/16-17 Valldeflors P4 50 

236/16-17 Valldeflors P3 50 

239/16-17 La Plana P5 100 

241/16-17 INS La Pobla 4 ESO 50 
 
TERCER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2016-2017 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 20 de febrer de 2017: 
 

Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

% subvenció 
atorgada 

242/16-17 Valldeflors P3 50 

243/16-17 Raiers 4 50 

244/16-17 Raiers 4 50 
 
QUART.- Denegar els ajuts de menjador escolar per al curs 2016-2017, 
pels motius que consta a l’expedient, següents: 
 

Núm. 
Sol·licitud Escola Curs 

Núm. 
Sol·licitud 

Escola Curs 

019/16-17 INS Tremp 4 ESO 052/16-17 M.Immaculada 2 

068/16-17 AESO 1 053/16-17 M.Immaculada 3 

114/16-17 INS La Pobla 3 ESO 054/16-17 M.Immaculada 1 ESO 

115/16-17 Raiers 3 070/16-17 AESO 2 

116/16-17 Raiers P5 071/16-17 M.Immaculada 3 ESO 

131/16-17 Raiers 4 112/16-17 INS La Pobla 4 ESO 

132/16-17 Raiers 2 113/16-17 Raiers 2 

155/16-17 M.Immaculada 5 119/16-17 INS La Pobla 2 

227/16-17 Valldeflors P3 136/16-17 Raiers P5 



228/16-17 Valldeflors P3 188/16-17 M.Immaculada 6 

234/16-17 Valldeflors 2 194/16-17 Valldeflors 3 

240/16-17 Valldeflors 1 195/16-17 Valldeflors P5 

196/16-17 Raiers P3 238/16-17 Raiers P3 

226/16-17 M.Immaculada P4 245/16-17 INS La Pobla 1 ESO 

232/16-17 Raiers  P3 246/16-17 Raiers 5 

237/16-17 Raiers 1    
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos corresponent. 
SISÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Setzè.- 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 

2031 28/02/2017 Servei d’eliminació de RSU  C. C. PALLARS SOBIRA 
                 

8.800,97 €  

2032 28/02/2017 Servei d’eliminació de RSU  C. GENERAU D´ARAN  
               

37.351,39 €  

2033 28/02/2017 Servei d’eliminació de RSU  C. C. ALTA RIBAGORÇA 
                 

5.834,12 €  

2034 28/02/2017 Vidre ECOVIDRIO  
                 

2.041,84 €  

2035 28/02/2017 Gestió de residus  FORESTAL CATALANA, SA 
                     

124,13 €  

2036 03/03/2017 Vidre ECOVIDRIO  
                 

1.188,58 €  

2037 08/03/2017 Oli GRINOIL, SL  
                     

881,15 €  

2038 16/03/2017 Plus recollida paper i cartró Ecoembalajes España, SA  
                     

162,05 €  

2039 16/03/2017 Plus recollida paper i cartró Ecoembalajes España, SA  
                     

222,54 €  

2040 16/03/2017 Recollida selectiva   Ecoembalajes españa. SA 
                 

2.967,86 €  

2041 16/03/2017 Recollida paper i cartró Ecoembalajes españa. SA 
                 

1.171,38 €  

2042 16/03/2017 Plus transport   Ecoembalajes españa. SA 
                     

443,29 €  

2043 16/03/2017 Gestió pl. transferència Ecoembalajes españa. SA 
                     

289,82 €  
2044 16/03/2017 Paper i Cartró J. VILLELLA FELIP. SL                  



1.821,94 €  

2045 16/03/2017 Servei d’eliminació de RSU C. C. PALLARS SOBIRA 
                 

8.346,76 €  

2046 16/03/2017 Servei d’eliminació de RSU C. GENERAU D´ARAN  
               

32.187,15 €  

2047 16/03/2017 Servei d’eliminació de RSU C. C. Alta Ribagorça 
                 

5.606,69 €  

2048 20/03/2017 Residus varis 2016 AJUNTAMENT DE TREMP  
                 

3.270,61 €  

2049 23/03/2017 Paper i Cartró J. VILLELLA FELIP. SL 
                 

2.367,88 €  

2050 23/03/2017 Recollida selectiva  Ecoembalajes españa. SA 
                 

3.905,51 €  

2051 23/03/2017 Recollida de paper cartró  Ecoembalajes españa. SA 
                 

1.423,65 €  

2052 23/03/2017 Plus de transport  Ecoembalajes españa. SA 
                     

670,71 €  

2053 23/03/2017 Gestió pl. de transferència Ecoembalajes españa. SA 
                     

438,50 €  

2054 29/03/2017 Campanya Projecte Horeca  Ecoembalajes españa. SA 
                 

9.196,68 €  

2055 05/04/2017 Vidre Ecovidrio  
                 

1.972,12 €  

2056 05/03/2017 xapa-ferralla Ballestas Calment, SL 
                     

518,00 €  

     
De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència 
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del 
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de 
desembre de 2015 i resta de legislació de règim local concordant. 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.-  Aprovar les factures emeses descrites a continuació: 
 

Núm.
Fra.  

Data  Concepte  Deutor Import 

2031 28/02/2017 Servei d’eliminació de RSU  C. C. PALLARS SOBIRA 
                 

8.800,97 €  

2032 28/02/2017 Servei d’eliminació de RSU  C. GENERAU D´ARAN  
               

37.351,39 €  

2033 28/02/2017 Servei d’eliminació de RSU  C. C. ALTA RIBAGORÇA 
                 

5.834,12 €  

2034 28/02/2017 Vidre ECOVIDRIO  
                 

2.041,84 €  

2035 28/02/2017 Gestió de residus  FORESTAL CATALANA, SA 
                     

124,13 €  

2036 03/03/2017 Vidre ECOVIDRIO  
                 

1.188,58 €  
2037 08/03/2017 Oli GRINOIL, SL                       



881,15 €  

2038 16/03/2017 Plus recollida paper i cartró Ecoembalajes España, SA  
                     

162,05 €  

2039 16/03/2017 Plus recollida paper i cartró Ecoembalajes España, SA  
                     

222,54 €  

2040 16/03/2017 Recollida selectiva   Ecoembalajes españa. SA 
                 

2.967,86 €  

2041 16/03/2017 Recollida paper i cartró Ecoembalajes españa. SA 
                 

1.171,38 €  

2042 16/03/2017 Plus transport   Ecoembalajes españa. SA 
                     

443,29 €  

2043 16/03/2017 Gestió pl. transferència Ecoembalajes españa. SA 
                     

289,82 €  

2044 16/03/2017 Paper i Cartró J. VILLELLA FELIP. SL 
                 

1.821,94 €  

2045 16/03/2017 Servei d’eliminació de RSU C. C. PALLARS SOBIRA 
                 

8.346,76 €  

2046 16/03/2017 Servei d’eliminació de RSU C. GENERAU D´ARAN  
               

32.187,15 €  

2047 16/03/2017 Servei d’eliminació de RSU C. C. Alta Ribagorça 
                 

5.606,69 €  

2048 20/03/2017 Residus varis 2016 AJUNTAMENT DE TREMP  
                 

3.270,61 €  

2049 23/03/2017 Paper i Cartró J. VILLELLA FELIP. SL 
                 

2.367,88 €  

2050 23/03/2017 Recollida selectiva  Ecoembalajes españa. SA 
                 

3.905,51 €  

2051 23/03/2017 Recollida de paper cartró  Ecoembalajes españa. SA 
                 

1.423,65 €  

2052 23/03/2017 Plus de transport  Ecoembalajes españa. SA 
                     

670,71 €  

2053 23/03/2017 Gestió pl. de transferència Ecoembalajes españa. SA 
                     

438,50 €  

2054 29/03/2017 Campanya Projecte Horeca  Ecoembalajes españa. SA 
                 

9.196,68 €  

2055 05/04/2017 Vidre Ecovidrio  
                 

1.972,12 €  

2056 05/03/2017 xapa-ferralla Ballestas Calment, SL 
                     

518,00 €  
 
 
Dissetè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i 
ajuntaments. Exp. 620/2016. 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i 
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 620/2016 i que 
es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals es descriu a 
continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire social, durant 
l’anualitat 2017: 
 

Sol·licitant Concepte 
Unió ciclista de Tremp XXV Marxa Cicloturística del Pallars “La Pallaresa” 
Associació cultural i recreativa “Teatre Colònies Arts i Lleure 2017 



per a Tothom”  
Ceps – Club d’Esquí Pobla de Segur XIV Open Vall Fosca  
Escola Els Raiers i Associació Pares i 
Mares d’alumnes  35a Olimpiada Escolar Flamicell 
Associació APROP Despeses vàries  
Ceps – Club d’Esquí Pobla de Segur FIRASKI 2016 
 
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 de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen:  
 
PRIMER.- Aprovar 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 Concepte 
Import 

atorgat €  

Unió ciclista de Tremp 
XXV Marxa Cicloturística del Pallars 
“La Pallaresa” i altres activitats 

300,00 

Associació cultural i recreativa 
“Teatre per a Tothom”  Colònies Arts i Lleure 2017 

600,00 

Ceps – Club d’Esquí Pobla de Segur XIV Open Vall Fosca  500,00 
Escola Els Raiers i Associació Pares 
i Mares d’alumnes  35a Olimpiada Escolar Flamicell 

500,00 

Associació APROP Despeses vàries  165,00 
 
SEGON.- Denegar la sol·licitud de subvenció següent: 
 

Sol·licitant Concepte 
Ceps – Club d’Esquí Pobla de Segur FIRASKI 2016 
 
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. 
 
Divuitè.-  Aprovació de la devolució de fiances. 



 
Atès que la transportista Pilar Morgó Bernadó 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: Transport escolar de la línia Cérvoles-La Pobla de Segur, cursos 
escolars 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. 
Import: 955,80 € 
 
Atès que l’empresa Guaja Aventuras ha sol·licitat al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà la devolució de la fiança que va dipositar per respondre del 
compliment de la prova esportiva anomenada Rally Lleida Pirineus dels dies 
24 i 25 de març de 2017, per l’import  de 1.000,00 €. 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a cadascun dels expedients, on es fa 
constar que es poden retornar les fiances. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar la transportista Pilar 
Morgó Bernadó per respondre del compliment de l’actuació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del Servei: Transport escolar de la línia Cérvoles-La Pobla de Segur, cursos 
escolars 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. 
Import: 955,80 € 
SEGON.- Retornar a l’empresa Guaja Aventuras la fiança dipositada pel 
compliment de la prova esportiva anomenada Rally Lleida Pirineus dels dies 
24 i 25 de març de 2017, per l’import  de 1.000,00 €. 
TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Dinovè.- Informes, precs i preguntes. 
 
El Sr. Ardanuy informa dels següents assumptes: 
 
Sessió de treball Hiking Europa: Creació i comercialització de 
paquets turístics 
 



S’ha organitzat a l’Epicentre el dia 4 de maig de 2017 per l’Agència Catalana 
del Turisme conjuntament amb els socis del projecte Hiking Europa, 
cofinançat pel programa COSME de la Unió Europea. 
 
El Hiking Europa és un projecte creat per impulsar el desenvolupament rural 
de Catalunya a través de la creació de producte turístic, entorn, rutes de 
senderisme. Ofereix a la petita i mitjana empresa (allotjaments, 
restaurants, empreses d’activitats, botigues, etc) l’oportunitat 
d’internacionalitzar aquests paquets turístics adreçant-los a senderistes 
internacionals. Al Pallars forma part d’aquest projecte “El cinquè llac”. 
 
10 anys del programa INCORPORA, gestionat al Pallars Jussà per 
l’Associació Reintegra i el Consell Comarcal.  
 
En motiu de la celebració dels 10 anys del Programa Incorpora de l’Obra 
Social La Caixa es celebrarà un acte el dimecres dia 3 de maig a les 18.00 
hores a Caixa Fòrum Lleida.  
 
Garantia Juvenil 
 
Actualment el Consell Comarcal gestiona 3 cursos, de garantia juvenil, 
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, de formació i possible 
incorporació a un lloc de treball per aquests joves: 
 

1) Transformació alimentària: 15 joves 
2) Construcció sostenible 15 joves 
3) Gestió forestal 12 joves 

 
Pels dos primers el Consell Comarcal fa la cogestió amb l’Associació 
Reintegra i pel tercer amb el Consorci de la Vall del Ges, Bisaura i Oris i 
amb l’Associació amics del projecte boscos de muntanya. 
 
Activitats de l’Associació Geoparc 
 
Pel dia 7 de maig s’ha organitzat el Geodia. Activitat que permetrà 
periòdicament recórrer una ruta turística del territori. L’associació Geoparc 
informa que hi ha 70 persones inscrites.  
 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova 
el Text refós de la Llei 8/87 Municipal i de règim Local de Catalunya i 
l’article 82.3 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 5 membres presents, dels 
7 que la componen, s’acorda aprovar la urgència i incorporar per aquest 
motiu el següent punt a la sessió:  



 
Vintè.- Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament 
d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat 
d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de 
centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del 
Pallars Jussà per al curs escolar 2017-2018 i següents i la 
convocatòria per al curs 2017-2018. Exp.144/2017. 
 
Atès que el Consell Comarcal gestiona en el seu àmbit territorial els ajuts 
individuals de menjador escolar per raons socioeconòmiques i geogràfiques 
de l’alumnat dels centres d’educació infantil, primària i secundària de la 
comarca. 
 
Vistes les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de 
menjador, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle 
d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la 
comarca del Pallars Jussà per al curs escolar 2017-2018 i següents, que 
consten a l’expedient. 
 
Vistes les Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel 
Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2010. 
 
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció, que consten a l’expedient. 
 
Vist l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament 
d'ajuts individuals de menjador, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments 
obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats 
amb fons públics de la comarca del Pallars Jussà per al curs escolar 2017-
2018 i següents, que consten a l’expedient. 
SEGON.- Exposar aquestes bases a informació pública per un termini de 20 
dies en el BOPL, DOGC i tauler d’anuncis, per tal que es puguin presentar 
al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta cap, les bases quedaran 
aprovades definitivament sense necessitat de prendre un nou acord. 
TERCER.- Aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la 
concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al 



curs escolar 2017-2018. La present convocatòria queda condicionada a 
l’aprovació definitiva de les bases específiques aprovades en l’acord primer. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
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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