
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 28 DE GENER DE 2020 
   
NÚM.: 1/2020 
DATA:  28 de gener de 2020 
SESSIÓ: extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. ANTONI FLORES ARDIACA 
CONSELLERS 
SR. JOSEP R. LLORET LOAN 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL 
SR. JORDI NAVARRA TORRES 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
 
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 sessió ordinària de 17 de 
desembre de 2019. Exp. 445/2019. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2019, que s’ha tramés a tots 
els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.-  Aprovar l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2019, que 
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement dels decrets de presidència. Exp. 28/2020. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 28/2020, que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número: 228/2019 aprovant l’inici d’expedient 
i la contractació de l’obra “Adequació d’itinerari de 1605 m. lineals per a 
vianants” a favor de l’empresa Construccions Enric Mitjana. 241/2019 
aprovant la renúncia a l’ajut (FEDER) del projecte instal·lacions per la 
transformació i/o ús tèrmic o autoconsum de biogàs de l’abocador. 
246/2019 anul·lant el procediment de contractació del servei de transport 
i tractament de lixiviats (exp. 200/2019) i aprovant l’inici d’un nou 
expedient, dels Plecs de clàusules i la convocatòria del procediment obert. 
248/2019 aprovant l’adjudicació del contracte de manteniment dels 
ascensors a l’empresa Marvi Ascensores, SL. 249/2019 aprovant el 
pressupost de l’operació “Ordenació territorial a l’entorn de l’embassament 
de Terradets per fomentar l’emprenedoria rural d’una manera sostenible” i 
sol·licitud de subvenció al Patronat de Promoció Econòmica de la DL. 
251/2019 aprovant el reconeixement dels serveis previs prestats per la 
Sra. NSR. 255/2019 aprovant l’inici de l’expedient de contractació del 
servei de menjador escolar del col·legi d’Espluga de Serra i l’adjudicació a 
favor de l’empresa Can Rocamora, SCP. 256/2019 aprovant la renovació 
del COSE dels menors N i GAD. 257/2019 aprovant el text del conveni de 
col·laboració entre la Comunitat de regants de la Conca de Tremp i el 
Consell Comarcal, per la cessió d’ús dels espais per realitzar l’atenció al 
públic dins del programa de contractació en pràctiques de persones joves 



beneficiàries del programa de Garantia Juvenil. 258/2019 aprovant la 
renovació del COSE de la menor DCCV. 259/2019 aprovant la sol·licitud de 
la Sra. FAL de complement de millora del sou. 260/2019 aprovant la 
sol·licitud a varis usuaris del servei de teleassistència. 261/2019 
autoritzant a les empreses adjudicatàries i/o gestores del servei de 
menjador escolar no obligatori a emetre rebuts al pares-tutors dels 
alumnes. 262/2019 aprovant la memòria tècnica de l’actuació “Mejora de 
la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior de los 
edificios municipales existentes: sustitución de la luminarias existentes en la 
sede del Consell Comarcal”. 264/2019 nomenant vocal de la Mesa de 
contractació del servei de manteniment i reparació de la flota de vehicles 
del Consell Comarcal a la Sra. ALLR. 265/2019 aprovant el projecte 
executiu de l’obra “Creació d’un itinerari peatonal de descoberta i 
interpretació de l’espai d’interès natural Collegats-Queralt” i sol·licitud de 
subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat. 266/2019 aprovant 
l’inici de l’expedient de contractació de l’obra “Actuacions per a necessitats 
del servei d’explotació de les depuradores de Tremp i Vilamitjana i 
l’adjudicació a favor de la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA. 
267/2019 aprovant l’inici de l’expedient de contractació de l’acció 
“Intercanvi i coneixement d’experiències de serveis socials en entorns rurals 
i de muntanya” i l’adjudicació a favor de l’empresa Alter Civites, SL. 
268/2019 aprovant el text del conveni de col·laboració entre el CPNL i el 
Consell Comarcal per desplegar actuacions d’acolliment lingüístic a la 
comarca. 269/2019 aprovant la sol·licitud del servei de teleassistència a la 
Sra. MCEG. 270/2019 aprovant la 1a certificació de l’obra “Senyalització 
de la xarxa de senders per mantenir el reconeixement Geoparc per part de 
la UNESVO”, la factura núm. 2019121 de l’empresa Geosilva Projectes, SL i 
el seu pagament. 271/2019 donant per extingit el contracte de treball de 
la Sra. MEI. 272/2019 aprovant els convenis de col·laboració entre els 
ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal dins del marc del 
programa Treball i Formació 2019. 274/2019 aprovant l’inici de l’expedient 
de contractació del servei de formació per les persones contractades 
mitjançant el Programa TRFO 2019 i l’adjudicació a favor de l’empresa 
Centre d’Estudis 80. 276/2019 aprovant l’inici de l’expedient de 
contractació de l’acció “Intercanvi i coneixement d’experiències de serveis 
socials en entorns rurals i de muntanya - viatge” i l’adjudicació a favor de 
l’empresa Viatges Franch Tours del Pallars, SL.  277/2019 donant per 
extingit el contracte de treball de la Sra. RMCT. 278/2019 aprovant l’inici 
d’expedient de contractació de l’acció “Jornades d’innovació i reflexió entorn 
el sector primari” i l’adjudicació a favor de l’empresa RAIELS, SCP. 
279/2019 aprovant la baixa de la cobrança d’executiva i devolució 
d’embarg del subjecte passiu AMGM. 282/2019 aprovant l’inici de 
l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte de 
Museografia i disseny per la remodelació del Museu paleontològic d’Isona i 
l’adjudicació a favor de l’empres Virreina, SL. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 



Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Sr. Josep M. Mullol Miret, que es descriuen a la part expositiva 
d’aquest acord i que consten a l’expedient núm. 28/2020 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Tercer.- Coneixement dels decrets de gerència. Exp. 29/2020. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a 
l’expedient núm. 29/2020 que es donen íntegrament per reproduïts i que es 
descriuen a continuació: Número 97/2019 aprovant el pagament de les 
subvencions del Pla Comarcal Jussàeducació curs 2018-2019. 105/2019 
atorgant una bestreta de caixa a la Sra. CVI per ajuts d’urgència social. 
108/2019 aprovant vàries factures i el seu pagament. 109/2019 
aprovant el pagament de dietes i quilometratge a la nòmina del mes de 
novembre de 2019. 110/2019 atorgant un ajut d’urgència social a RB. 
111/2019 aprovant el pagament de les subvencions atorgades a entitats i 
ajuntaments. 112/2019 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. CVI per 
ajuts d’urgència social. 113/2019 aprovant el 2n pagament de la 8a Beca 
de recerca al Sr. AGP. 114/2019 aprovant la fra. Núm. 250320000114329 
d’Applus Iteuve Technology, SL. 115/2019 atorgant un ajut d’urgència 
social a la Sra. ACDN. 116/2019 aprovant el pagament de dietes i 
quilometratge a la nòmina del mes de desembre de 2019.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple, mitjançant 
aquesta acta dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que es descriu a la part expositiva d’aquest 
acord i que consta a l’expedient núm. 29/2020 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Quart.- Adjudicació del servei de transport i tractament de lixiviats. 
Exp. 416/2019. 



 
Vist el decret de presidència 246/2019, de 14 de novembre, d’aprovació del 
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 
regulació harmonitzada amb un únic criteri d’adjudicació, l’econòmic, amb 
un pressupost de licitació de 540.000,00 € més l’IVA vigent al 10% per 
import de 54.000,00 €.  
 
Vistos els anuncis de licitació publicats al DOUE núm. 2019/S 225-551974 el 
21/11/2019 i al perfil del contractant el 22/11/2019.  
 
Atès que aquesta licitació, s’ha fet per mitjans electrònics. el dia 17 de 
desembre de 2019, 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 19 
de desembre de 2019 i el 13 de gener de 2020 i els informes tècnics, que 
consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la 
proposta d’adjudicació següent: 

Empresa Import total 
3 anys 

Import total 
3 anys 

Import per Tn 

Peinaje del Rio Llobregat, 
SLU 

563.310,00 € IVA 
inclòs 

512.100,00 € 
Sense IVA 

56,90 €  
Sense IVA 

 
Vistos els articles 154 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) 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.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la contractació 
del servei de transport i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del 
Pallars Jussà, per procediment obert i regulació harmonitzada, i per un 
període de 3 anys, tal com s’indica a continuació: 
 

Empresa Adjudicatària Import total 
3 anys 

Import total 
3 anys 

Import per Tn 

Peinaje del Rio Llobregat, 
SLU 

563.310,00 €  
IVA inclòs 

512.100,00 € 
 IVA exclòs 

56,90 €  
IVA exclòs 

 
SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant i la formalització al DOUE i condicionar la formalització del 



contracte a la presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.17 
i 1.18 del Plec de clàusules administratives particulars. 
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. 
 
Cinquè.- Adjudicació del servei de manteniment i reparació de la 
flota de vehicles del Consell Comarcal. Exp. 58/2019. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 15 d’octubre de 
2019, d’aprovació del Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de 
manteniment i reparació de la flota de vehicles del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, per procediment obert i regulació harmonitzada amb un únic 
criteri d’adjudicació, amb un pressupost total de licitació de 423.320,00 € 
més l’IVA vigent al 21% per import de 88.897,20 €. 
 
Atès que aquesta licitació, s’ha fet per mitjans electrònics i s’ha dividit en 
els següents lots independents: 

 

Import licitació per 4 anys  
IVA exclòs 

Lot 1. Manteniment i reparació de camions  329.240,00 € 
Lot 2. Manteniment i reparació de turismes  26.140,00 € 
Lot 3. Manteniment i reparació de pneumàtics  67.940,00 € 

TOTAL 423.320,00 € 
 
Vistos els anuncis de licitació publicats al DOUE núm. 2019/S 207-505013 el 
25/10/2019 i al perfil del contractant el 28/10/2019. Atès que el dia 23 de 
desembre de 2019, 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 9 i 
16 de desembre de 2019 i el 13 de gener de 2020 i els informes tècnics, 
que consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la 
proposta d’adjudicació següent: 
 

Empresa Import anual  
IVA exclòs  

Import 4 anys  
IVA exclòs 

LOT 1. Manteniment i reparació de camions 
Tallers Llados Fontelles, SL  81.105,00 € 324.420,00 € 

LOT 2. Manteniment i reparació de turismes 
Tallers Llados Fontelles, SL  5.401,50 € 21.606,00 € 

LOT 3. Manteniment i reparació de pneumàtics 
Pneumàtics Pepin, SCP 13.573,00 € 54.292,00 € 

 
Vistos els articles 154 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  
 



De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) 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.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la contractació 
del servei de manteniment i reparació de la flota de vehicles del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per procediment obert i regulació harmonitzada, 
i per un període de 4 anys, tal com s’indica a continuació: 
 

LOT 1. Manteniment i reparació de camions 
Empresa adjudicatària  Import anual  

IVA exclòs  
Import 4 anys  

IVA exclòs  
Tallers Llados Fontelles, SL  81.105,00 € 324.420,00 € 

 
LOT 2. Manteniment i reparació de turismes 

Empresa adjudicatària  Import anual  
IVA exclòs  

Import 4 anys  
IVA exclòs  

Tallers Llados Fontelles, SL  5.401,50 € 21.606,00 € 
 

LOT 3. Manteniment i reparació de pneumàtics 
Empresa adjudicatària  Import anual  

IVA exclòs  
Import 4 anys  

IVA exclòs  
Pneumàtics Pepin, SCP 13.573,00 € 54.292,00 € 

 
SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant i la formalització al DOUE i condicionar la formalització del 
contracte a la presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.17 
i 1.18 del Plec de clàusules administratives particulars. 
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.- Per al Lot 1: JV17 Syndicate Car, SL. 
2a.- Per al Lot 2: JV17 Syndicate Car, SL. 
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. 
 
Sisè.-  Adjudicació de l’obra Millora de l’eficiència energètica de les 
instal·lacions de il·luminació interior dels edificis municipals 
existents: substitució de les lluminàries de la Seu del Consell 
Comarcal. Exp. 467/2019. 
 
Vista la memòria tècnica de l’actuació “Mejora de la eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación interior de los edificios municipales 



existentes: sustitución de la luminarias existentes en la sede del Consell 
Comarcal”, amb un pressupost de 21.065,39 € més l’IVA vigent al 21% per 
import de 4.423,73 €, aprovada per decret de presidència de 28 de 
novembre de 2019. 
 
Atès la necessitat d’iniciar el procediment de contractació de l’obra de 
referencia, per contracte menor per raó de l’import.  
 
Atès que s’ha sol·licitat una oferta econòmica a les empreses Antoni Cirera, 
SL, Estanislao Creus Gasset, Gonzalez Segura Instal y obras Integ, SCP, 
Instal·lacions elèctriques Tremp, SL i Giro-Vara, SL.  
 
Vistos l’informe de presidència i d’intervenció, que consten a l’expedient. 
 
Vistes les ofertes econòmiques, que consten a l’expedient, i l’informe tècnic 
amb la proposta d’adjudicació de l’obra “Mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación interior de los edificios municipales 
existentes: sustitución de la luminarias existentes en la sede del Consell 
Comarcal”, a favor de l’empresa Antoni Cirera, SL, per import de 18.495,00 
€ més l’IVA vigent al 21 % per import de 3.883,95 €, que consta a 
l’expedient. 
 
Vistos els articles 13, 118, 131.3 i DA 2a de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
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 l’inici de l’expedient de contractació de l’obra “Mejora de 
la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior de los 
edificios municipales existentes: sustitución de la luminarias existentes en la 
sede del Consell Comarcal”, per contracte menor per raó de l’import. 
SEGON.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor l’obra “Mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior de los 
edificios municipales existentes: sustitución de la luminarias existentes en la 
sede del Consell Comarcal”, a favor de l’empresa Antoni Cirera, SL, per 
import de 18.495,00 € més l’IVA vigent al 21 % per import de 3.883,95 €, 
d’acord amb la seva proposta que consta a l’expedient. 
TERCER.- Publicar-ho al perfil del contractant.  
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
 



Setè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. 
 
Vist el text del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat pel Ple 
del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 9 d’agost de 2016, el 
qual inclou a la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.  
 
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de 
2013. 
 
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió 
de subvenció segons s’indica a continuació:  
 
SAD Dependència   
     

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

Revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2019/00254 JFS 4071062-- 12/12/2019 ALTA 
Atenció social i personal 
15h/m    50% 

2016/00244 MFD 4074754-- 31/12/2019 ALTA 
atenció social i personal 
20h/m     27,30% 

 
SAD Social   
   

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

Revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2019/00253 RPP 4077672-- 01/11/2019 REVISIÓ 

Ordre i cura de la llar 8 h. I 
Atenció social i personal 
20h/m    50% 

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



Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

Revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2019/00254 JFS 4071062-- 12/12/2019 ALTA 
Atenció social i personal 
15h/m    50% 

2016/00244 MFD 4074754-- 31/12/2019 ALTA 
atenció social i personal 
20h/m     27,30% 

 
SEGON.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els 
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció 
que s’indica: 
SAD Social     

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

Revisió 

 
Tipologia SAD dependència/  
% Subv.  

2019/00253 RPP 4077672-- 01/11/2019 REVISIÓ 

Ordre i cura de la llar 8 h. I 
Atenció social i personal 
20h/m    50% 

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

Data Concepte Deutor Import € 
Fra. 

2510 26/11/2019 Servei sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 7.559,48 

2511 03/12/2019 Servei sanejament octubre Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 78.949,01 

2512 04/12/2019 Recollida vidre  Ecovidrio  2.014,50 

2513 11/12/2019 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.321,20 

2514 12/12/2019 Recollida selectiva  Ecoembalajes España, SA  6.952,11 

2515 12/12/2019 Recollida en iglú  Ecoembalajes España,SA 1.743,81 

2516 12/12/2019 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA  1.227,00 

2517 12/12/2019 Gestió a través pl. Transferència  Ecoembalajes España, SA  802,11 

2518 19/12/2019 Servei eliminació RSU C. C. Alta Ribagorça  7.272,26 

2519 19/12/2019 Servei eliminació RSU C. C. Pallars Sobirà  10.525,48 

2520 19/12/2019 Servei eliminació RSU  Conselh Generau d’Aran  28.719,29 

2521 23/12/2019 Servei sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 104.342,50 

2522 27/12/2019 Servei sanejament novembre   Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 75.088,82 



2523 15/01/2020 Recollida-transport vidre  Ecovidrio  2.531,00 

2524 15/01/2020 Paper i cartró  J. Vilella Felip, SL  1.516,32 

2525 15/01/2020 Recollida selectiva  Ecoembalajes Espala, SA  6.578,56 

2526 15/01/2020 Recollida en iglú  Ecoembalajes España, SA  1.953,81 

2527 15/01/2020 Plus addicional transport  Ecoembalajes España, SA 1.147,12 

2528 15/01/2020 Gestió a través pl. Transferència  Ecoembalajes España, SA  749,89 

2529 16/01/2019 Ferralla  Ballestas Calmet, SL  667 

2530 31/12/2019 Servei de sanejament desembre  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 76.677,00 

2531 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 22.821,21 

2532 31/12/2019 Servei de sanejament gener 19 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 737,84 

2533 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 5.286,33 

2534 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 1.048,67 

2535 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 1.948,78 

2536 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 15.488,00 

2537 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 4.041,25 

2537 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 2.420,00 

2539 31/12/2019 Servei de sanejament Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 13.310,00 

2540 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 5.243,33 

2541 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 16.940,00 

2542 31/12/2019 Servei de sanejament  Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 42.290,69 

2543 31/12/2019 Servei eliminació RSU  C. C. Pallars Sobirà  15.239,04 

2544 31/12/2019 Servei eliminació RSU C. C. Alta Ribagorça  8.864,44 

2545 31/12/2019 Servei eliminació RSU Conselh Geneau d’Aran  46.408,46 

 
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal, 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 € 

149 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Abella de 
la Conca  

1.592,29 

150 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Castell de 
Mur  

1.731,44 

151 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Gavet de 
la Conca  

4.978,51 

152 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament d’Isona i 
Conca Dellà  

5.022,83 

153 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament Llimiana  872,60 

154 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Conca de 
Dalt  

5.439,28 

155 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de S. Esteve 
de la Sarga  

3.010,88 

156 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Senterada  2.604,28 



157 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de la Torre 
de Capdella  

8.698,18 

158 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Talarn  1.320,79 

159 24/12/2019 Manteniment dipòsits aigua i 
clor 

Ajuntament de Sarroca 
de Bellera 

4.426,86 

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

Data Concepte Deutor 
Import € 

9/2019 30/09/2019 CDIAP Pallars Jussà  Generalitat de Catalunya  
7.530,75 

10/2019 04/12/2019 CDIAP Pallars Jussà Generalitat de Catalunya  
9.472,01 

11/2019 05/12/2019 CDIAP Pallars Jussà  Generalitat de Catalunya  
6.158,48 

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

Persona beneficiària i/o sol·licitant  Import fiança  
MPPN – 4080333-- 9.00 € 
DCS – 7808443-- 79,00 € 
MS – 7805883-- 16,00 € 
JFC – 4075213-- 24,00 € 
DP – X672924-- 9,00 € 

 
Vistos els informes tècnics, que consten a cadascun dels expedients, on es 
fa constar que es poden retornar les fiances. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 



de 2003 i darrera modificació pel Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Retornar la fiança dipositada per la devolució en bon estat del 
material del Banc de productes de suport del Pallars Jussà, segons es 
descriu a continuació: 

Persona beneficiària i/o sol·licitant  Import fiança  
MPPN – 4080333-- 9.00 € 
DCS – 7808443-- 79,00 € 
MS – 7805883-- 16,00 € 
JFC – 4075213-- 24,00 € 
DP – X672924-- 9,00 € 

SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Desè.- Informes, Precs i preguntes. Exp. 30/2020 
 
INFORMES 
El Sr. Ardanuy informa que ja s’ha justificat la totalitat de les actuacions del 
Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). 
S’han executat un 85% de les actuacions, atès que l’actuació “Millora de la 
connectivitat fluvial al Salt de Sossis” no s’ha pogut dur a terme per manca 
de col·laboració, sobrevinguda de l’empresa concessionària de 
l’aprofitament hidroelèctric. En un futur s’espera poder solucionar aquest 
problema i executar l’actuació.  
 
PRECS 
El Sr. Lloret demana la convocatòria de la 3a plaça de SAT. Per gerència se 
li respon: s’hi està treballant i en breu s’iniciarà el procés. 
 
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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