
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 26 DE FEBRER DE 2018 
   
NÚM.: 2/2018 
DATA:  26 de febrer de 2018 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.30 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per mi, 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. MA. 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 l’acta de la Junta de govern de la sessió 
ordinària de 16 de gener de 2018. Exp. 24/2018 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió ordinària del dia 16 de gener de 2018, 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 5 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 16 de gener de 2018, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Decrets de presidència. Exp. 98/2018  
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 98/2018, que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número: 252/2017 aprovant la pròrroga del 
contracte signat en data 19 de maig de 2017 amb Despatx Capellà Ballbé, 
SL. 257/2017 aprovant el PCAP i el Plec de prescripcions tècniques 
reguladores de la contractació del servei de teleassistència i convocatòria 
del procediment obert. 258/2017 aprovant la contractació de l’acció 
“Viatge tècnic d’intercanvi d’experiències als nous regadius de Navarra i 
Valladolid” a l’Agència de viatges Pirineu Emoció. 269/2017 aprovant la 
sol·licitud de la Sra. LAF en el sentit de reconèixer el dret a percebre el 
complement de millora del sou. 270/2018 aprovant el contracte 
d’arrendament d’un local al C. Pau Casals, 14 baixos. 271/2017 aprovant 
el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament de 
Tremp, per la gestió conjunta de l’operació “Valoració del patrimoni cultural 
i natural per la dinamització turística del Pallars Jussà”. 273/2017 
aprovant l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’AHC i el 
Consell Comarcal relatiu a l’Oficina d’habitatge de la comarca. 274/2017 
aprovant l’atorgament de subvencions a entitats. 275/2017 aprovant la 
baixa de dues subvencions i arxiu de l’expedient. 276/2017 concedint a la 



Sra. RLLC el permís per compactar la lactància i una reducció de la jornada 
laboral. 277/2017 aprovant el contracte entre el Consell Comarcal i 
l’empresa Troca per a la integració laboral, empresa d’inserció SL. 
278/2017 aprovant el conveni entre el Consell Comarcal i l’ajuntament de 
Senterada per la prestació del servei comarcal per al compliment de la 
funció pública subsidiària dels municipis. 1/2018 aprovant el projecte 
constructiu “Adequació per la creació d’un centre per l’autonomia personal” i 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 2/2018 aprovant el COSE 
de la menor DCCV. 3/2018 aprovant que la jornada laboral de la Sra. EVT 
serà del 75%. 4/2018 aprovant l’adjudicació de l’obra “Actuacions 
d’inversió en l’accés als nuclis habitats de Morro, Alzina, Beniure i fins a S. 
Esteve de la Sarga” a l’empresa Enric Mitjana Dalmau. 5/2018 aprovant 
els text dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments de la comarca dins del programa treball i formació. 6/2018 
donant de baixa el COSE dels menors S i DGP. 8/2018 aprovant el servei 
de teleassistència a la Sra. MJR. 9/2018 aprovant el conveni de 
col·laboració entre la Coordinació Rural de Catalunya, els ajuntaments de 
Talarn, Salàs de Pallars i Tremp, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec. 11/2018 aprovant 
l’adjudicació del servei “documents ambiental i paisatgístic de l’actualització 
del Pla especial urbanístic de l’entorn de l’embassament de Sant Antoni” a 
l’empresa Gaena Environment, SL. 13/2018 declarant aprovada la relació 
d’aspirants admesos i exclosos al concurs de mèrits d’una plaça d’un peó-
conductor. 14/2018 aprovant l’adjudicació de l’acció impuls estratègic als 
serveis de proximitat i als recursos d’inclusió laboral del PJ” a l’empresa 
Alter Civites, SL. 15/2018 aprovant l’adjudicació de l’acció “Proposta de 
programa de mentoring dirigit a nous projectes empresarials del PJ” a 
l’empresa Daleph Iniciativas y Organización, SA. 16/2018 aprovant 
l’adjudicació de l’acció “Visita de coneixement de bones pràctiques de 
turisme en espais rurals adreçat a les empreses de la comarca, 
especialment les associades a la iniciativa Viu Jussà” a l’empresa Despatx 
Capellà Ballbé, SL. 17/2018 aprovant les bases i la convocatòria del 
concurs de mèrits per a la selecció d’una plaça d’educador/a social. 
18/2018 aprovant les bases i la convocatòria del concurs de mèrits per a 
la selecció d’una plaça de treballador/a social. 20/2018 aprovant 
l’adjudicació de l’acció “Memòria per a l0establiment i assessorament tècnic 
d’una finca demostrativa de noves varietats d’ametller a la Conca de Tremp” 
a l’empresa IRTA. 21/2018 aprovant l’adjudicació del servei “Assistència 
tècnica competitivitat turística del Pallars Jussà a través de la integració en 
iniciatives transversals dels Pirineus” a l’empresa Despatx Capellà Ballbé, 
SL. 23/2018 aprovant el PCAP i el Plec de prescripcions tècniques per la 
contractació de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i arranjament d ela 
xarxa de camins d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà-anualitat 2017-
2018” i la convocatòria del procediment obert. 24/2018 aprovant les bases 
reguladores i la convocatòria del procés de selecció d’una plaça 
d’arquitecte/a amb caràcter interí. 25/2018 nomenant la Mesa de 
contractació del “Subministrament d’un vehicle adaptat per transportar i 



atendre persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb malaltia 
mental al Pallars Jussà” i convocatòria de reunió. 26/2018 aprovant la fitxa 
descriptiva i pressupost de l’acció “CEEI oficina comarcal” i sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida. 27/2018 nomenant el jurat del Premi 
Jove Emprenedor – 2017 i convocatòria de reunió. 28/2018 declarant 
desert el concurs del subministrament d’un equipament mitjançant un 
contracte en règim d’arrendament financer (rentin) d’un camió per la 
recollida i gestió de residus municipals. 29/2018 aprovant el PCAP i el Plec 
de prescripcions tècniques del subministrament d’un tròmel mòbil i la 
convocatòria del procediment obert.  
 
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.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, que es descriuen a la part expositiva 
d’aquest acord i que consten a l’expedient 98/2018 i es donen íntegrament 
per reproduïts. 
 
Tercer.- Decrets de gerència. Exp. 99/2018  
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consta a 
l’expedient núm. 99/2018 que es donen íntegrament per reproduïts i que es 
descriu a continuació: Número 85/2017 aprovant el pagament a 
l’ajuntament de Tremp per la compensació d’entrada de residus a l’abocador 
anualitat 2016. 95/2017 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. GPF per 
ajuts d’urgència social. 96/2017 aprovant el pagament dels incentius a la 
participació en el marc dels projectes integrals. 97/2017 aprovant el 
pagament de subvencions atorgades a entitats. 98/2017 atorgant ajuts 
d’urgència social i el seu pagament. 99/2017 atorgant una bestreta de 
caixa a la Sra. GPF per ajuts d’urgència social. 100/2017 aprovant una 
factura de l’empresa Applus Iteuve Technology, SL i el seu pagament. 
101/2017 aprovant vàries factures i el seu pagament. 102/2017 
aprovant les dietes i el quilometratge de la nòmina del mes de desembre 
2017 de varis treballadors. 103/2017 atorgant ajuts d’urgència social i el 
seu pagament. 104/2017 aprovant una factura de l’empresa Applus Iteuve 
Technology, SL i el seu pagament. 105/2017 aprovant el pagament a la 
UB en compliment del conveni signat. 1/2018 aprovant el pagament de la 
taxa de publicació d’un anunci al BOPL. 2/2018 atorgant una bestreta de 
caixa a la Sra. GPF per ajuts d’urgència social. 4/2018 aprovant les dietes i 



el quilometratge de la nòmina del mes de gener de 2018 de varis 
treballadors. 5/2018 aprovant el pagament de la taxa de publicació d’un 
anunci al BOPL. 6/2018 habilitant a la Sra. CVI per obtenir bestretes de 
caixa. 8/2018 aprovant el pagament a la Sra. HCA. 9/2018 aprovant el 
pagament de la taxa de publicació d’un anunci al BOPL. 10/2018 atorgant 
ajuts d’urgència social per pobresa energètica i el seu pagament. 11/2018 
atorgant un ajut individual de desplaçament pel curs escolar 2017-2018 a la 
família CMG. 12/2018 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. CVI per 
ajuts d’urgència social.  
 
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: 
 
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 99/2018 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Quart.- Adjudicació del subministrament d’un equipament 
mitjançant un contracte en règim d’arrendament financer (renting) 
a 5 anys amb opció de compra d’un camió per a la recollida i gestió 
de residus municipals. Exp. 193/2017. 
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 31 d’octubre de 2017, 
d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques reguladors del procediment obert per al 
subministrament d’un equipament mitjançant un contracte en règim 
d’arrendament financer (renting) a 5 anys, amb opció de compra d’un 
camió per a la recollida i gestió de residus municipals.  
 
Vistos els anuncis de la licitació publicats al BOPL núm. 222 de 17/11/2017, 
al DOGC núm. 7499 de 20/11/2017 i al perfil del contractant el 21/11/2017. 
El dia 11 de desembre de 2017, va finalitzar el termini per a la presentació 
dels licitadors al procediment obert. 
 
Vistes les actes de les reunions de la Mesa de contractació, dels dies 18, 20 
i 27 de desembre de 2017 i 6 de febrer de 2018 i els informes tècnics, que 
consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la 
proposta de declarar desert el procediment obert per haver quedat exclòs 
l’únic licitador. 



 
Vist el decret de presidència 28/2018, de 9 de febrer, declarant desert el 
procediment obert de referència. En aquesta mateixa data es sol·licita 
oferta a les entitats CaixaBank Equipment Finance, S.A.U i a Banc de 
Sabadell, per procedir a la contractació per procediment negociat. 
 
En data 20 de febrer de 2018 l’entitat CaixaBank Equipment Finance, S.A.U, 
presenta la documentació, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la proposta d’adjudicació 
a CaixaBank Equipment Finance, S.A.U, amb les següents condicions: 
 

Vehicle Quota 
veh/mes 

IVA 
21% 

Quota 
total 

veh/mes 

Quota anual (Iva 
exclòs per 3.800 

h motor/any) 
IVA 21% Quota anual 

(IVA inclòs) 

Total 60 
mesos (IVA 

exclòs) 

Total 60 
mesos (IVA 

inclòs) 

Valor 
residual 

recuperació 
camió a 60 
mesos(IVA 

exclòs) 

COST TOTAL 
LLOGUER 5 

ANYS (60 
mesos) I 

RECUPERACIÓ 
(IVA inclòs) 

Camió 
recol·lec
tor 16 
m3 

2.632,21 € 552,91 € 3.185,82 € 31.594,92 € 6.634,93 € 38.229,85 € 157.974,60 € 191.149,27 € 100,00 € 191.270,27 € 

 
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 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.- Aprovar l’adjudicació del subministrament d’un equipament 
mitjançant un contracte en règim d’arrendament financer (renting) a 5 
anys, amb opció de compra d’un camió per a la recollida i gestió de residus 
municipals a favor de CaixaBank Equipment Finance, S.A.U segons es 
descriu a continuació:  
 

Vehicle Quota 
veh/mes 

IVA 
21% 

Quota 
total 

veh/mes 

Quota anual (Iva 
exclòs per 3.800 

h motor/any) 
IVA 21% Quota anual 

(IVA inclòs) 

Total 60 
mesos (IVA 

exclòs) 

Total 60 
mesos (IVA 

inclòs) 

Valor 
residual 

recuperació 
camió a 60 
mesos(IVA 

exclòs) 

COST TOTAL 
LLOGUER 5 

ANYS (60 
mesos) I 

RECUPERACIÓ 
(IVA inclòs) 

Camió 
recol·lec
tor 16 
m3 

2.632,21 € 552,91 € 3.185,82 € 31.594,92 € 6.634,93 € 38.229,85 € 157.974,60 € 191.149,27 € 100,00 € 191.270,27 € 



 
 
SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant.  
TERCER.-  Notificar la present resolució a les empreses que han pres part 
en la licitació.  
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.  
 
Cinquè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2017-2018. 
Exp. 424/2017 
 
La Junta de Govern reunida el dia 2 de maig de 2017 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 2017-2018 i següents i la 
convocatòria per al curs escolar 2017-2018. 
 
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 86 de 5 de maig de 2017 i en 
el DOGC núm. 7368 de 12 de maig de 2017 i va quedar aprovat 
definitivament. 
 
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL 
núm. 114 de 14 de juny de 2017.  
 
A) Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018, 

que consten a l’expedient, amb la proposta d’ajuts de menjador escolar 
per al curs 2017-2018, segons es descriu a continuació: 

 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

226/17-18 Raiers 3 50 % 

227/17-18 Raiers 1 50 % 

228/17-18 Raiers 1 50 % 

236/17-18 Raiers 2 50 % 

239/17-18 INS Pobla 4 ESO 50 % 

240/17-18 INS Pobla 2 ESO 50 % 

243/17-18 Raiers 4 50 % 

244/17-18 Raiers 1 50 % 

245/17-18 INS Pobla 4 ESO 50 % 

248/17-18 M. Immaculada 1 ESO 50 % 

042/17-18 Raiers 4 50 % 



252/17-18 Valldeflors 4 100% 

 
B) Vist el decret de presidència 183/2017, de 7 de setembre, d’aprovació 

dels ajuts de menjador escolar descrits a continuació: 
 
Núm. 

Expedient Nom i Cognom Escola 
% 

subvenció 

007/17-18 Saymon Gatev Hirlet Raiers 50% 

008/17-18 Maria Aurora Motiño Hirlet Raiers 50% 
 
Atès que per modificacions en la situació familiar, s’ha revisat l’expedient i 
s’ha tramitat una nova sol·licitud d’ajut, que es descriu a continuació: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

250/17-18 Raiers 2 100% 

251/17-18 Raiers 1 denegar 
 
C) Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 16 de gener 

de 2018, concedint els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb efectes retroactius del dia 1 d’octubre de 2017: 

 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

233/17-18 Raiers 5 100% 

234/17-18 Raiers 6 100% 
 
Atès que revisat l’expedient es fa necessària l’aprovació del mateix ajut per 
al període de 12 a 30 de setembre de 2017. 
 
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 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 12 de setembre de 2017: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de subvenció 
atorgada 



243/17-18 Raiers 4 50 % 

244/17-18 Raiers 1 50 % 

245/17-18 INS Pobla 4 ESO 50 % 

 
SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 15 de novembre de 2017: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de subvenció 
atorgada 

239/17-18 INS Pobla 4 ESO 50 % 

240/17-18 INS Pobla 2 ESO 50 % 

 
TERCER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 8 de gener de 2018: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de subvenció 
atorgada 

248/17-18 M. Immaculada 1 ESO 50 % 

042/17-18 Raiers 4 50 % 

 
QUART.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 de febrer de 2018: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 % de subvenció 
atorgada 

226/17-18 Raiers 3 50 % 

227/17-18 Raiers 1 50 % 

228/17-18 Raiers 1 50 % 

236/17-18 Raiers 2 50 % 

252/17-18 Valldeflors 4 100% 

250/17-18 Raiers  2 100 % 

 
CINQUÈ.- Concedit un segon ajut de menjador escolar per al curs 2017-
2018 següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador 
escolar que s’indica, pel període del 12 de setembre de 2017 a 31 de gener 
de 2018, i donar-lo de baixa a 31 de gener de 2018: 
 

Núm. 
Expedient Nom i Cognom Escola 

% 
subvenció 



007/17-18 Saymon Gatev Hirlet Raiers 50% 
 
SISÈ.- Donar de baixa aquest ajut amb efectes del dia 31 de gener de 
2018: 
 
008/17-18 Maria Aurora Motiño Hirlet Raiers 50% 
 
SETÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018 
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar 
que s’indica, pel període del 12 al 30 de setembre de 2017: 
 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

 %  de subvenció 
atorgat 

233/17-18 Raiers 5 100% 

234/17-18 Raiers 6 100% 
 
VUITÈ.- Denegar la sol·licitud d’ajut següent: 
Núm. 
Sol·licitud Escola curs 

Proposta de % 
subvenció 

251/17-18 Raiers 1 denegar 
 
NOVÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos corresponent. 
DESÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Sisè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp. 7/2017 
i 35/2018. 
 
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. Inicials DNI Data inici Alta/  



EBASP Nom i 
cognoms 

revisió Tipologia SAD 
dependència/  % Subv.  

2012/00032 SPA 3649846-- 05/02/2018 ALTA 

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

 
SAD SOCIAL 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/  
social        % Subv.  

2012/00036 GEB 3892225-- 01/11/2017 REVISIÓ 
100%      12h/m  
Ordre i cura de la llar 

2014/00066 MCB 4106738-- 05/12/2017 REVISIÓ 
100%      12h/m  
Ordre i cura de la llar 

2012/00319 JMC 4077586-- 01/12/2017 ALTA 

75 % 
12 h. Ordre i cura de la llar 
20 h. Atenció social i 
personal 

2014/00283 NRS 4077892-- 03/01/2018 ALTA 
100 %     8h/m 
Ordre i cura de la llar 

2016/00237 MTPS 3662960-- 01/02/2018 REVISIÓ 

100 % 
 8 h Ordre i cura de la llar 
23 h atenció a la persona 

 
SAD menors en risc social  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/ Menors 
en risc social   % Subv.  

2016/00097 LSN 7189461-- 20/10/2017 ALTA 100%        8 h/m     
2017/00281 ARMR X618645-- 04/12/2017 ALTA 100 %       8 h/m 
2012/00123 OPA 7809516-- 01/02/2018 ALTA 100 %       8 h/m 
2016/00074 MSB X244675-- 01/02/2018 ALTA 100 %       8 h/m 
 
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 

 
Tipologia SAD 
dependència/  % Subv.  



2012/00032 SPA 3649846-- 05/02/2018 ALTA 

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

 
SAD SOCIAL 

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/  
social        % Subv.  

2012/00036 GEB 3892225-- 01/11/2017 REVISIÓ 
100%      12h/m  
Ordre i cura de la llar 

2014/00066 MCB 4106738-- 05/12/2017 REVISIÓ 
100%      12h/m  
Ordre i cura de la llar 

2012/00319 JMC 4077586-- 01/12/2017 ALTA 

75 % 
12 h. Ordre i cura de la llar 
20 h. Atenció social i 
personal 

2014/00283 NRS 4077892-- 03/01/2018 ALTA 
100 %     8h/m 
Ordre i cura de la llar 

2016/00237 MTPS 3662960-- 01/02/2018 REVISIÓ 

100 % 
 8 h Ordre i cura de la llar 
23 h atenció a la persona 

 
SAD menors en risc social  

Núm. exp. 
EBASP 

Inicials 
Nom i 

cognoms DNI Data inici 
Alta/ 

revisió 
Tipologia SAD/ Menors 
en risc social   % Subv.  

2016/00097 LSN 7189461-- 20/10/2017 ALTA 100%        8 h/m     
2017/00281 ARMR X618645-- 04/12/2017 ALTA 100 %       8 h/m 
2012/00123 OPA 7809516-- 01/02/2018 ALTA 100 %       8 h/m 
2016/00074 MSB X244675-- 01/02/2018 ALTA 100 %       8 h/m 
 
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. 
 
Setè.- Atorgament d’ajuts per “activitats menors en risc social”. 
 
Vist el text del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat pel Ple 
del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 9 d’agost de 2016, el 
qual inclou a la Fitxa 2.2 programes d’atenció social i educativa davant les 
situacions de risc. 
 
Vistes les propostes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, per a subvencionar activitats realitzades per menors en 
situació de risc social, que consten a l’expedient, i es descriuen a 
continuació: 



 
Estiu de 2017 
 

Inicials Nom i 
Cognoms 

beneficiari 
Entitat que realitza 

l’activitat 
Núm. 

expedient 
% 

Subvenció 

Import a 
subvencionar 

pel Consell 
Comarcal 

A. J.T. Casa del sol naixent 2013/00462 100 240 
A. J. T. Casa del sol naixent 2013/00462 100 270 
K. A. F. Casa del sol naixent 2013/00462 100 180 
A. T. Casa del sol naixent 2015/00153 75 112,5 
J. Q. J. Casa del sol naixent 2014/00106 50 105 
X. Q. J. Casa del sol naixent 2014/00106 50 120 
J. P. V. Casa del sol naixent 2013/00542 50 75 
S. M. J. Casa del sol naixent 2013/00307 100 240 
A. M. J. Casa del sol naixent 2013/00307 100 240 
A. M. J. Casa del sol naixent 2013/00307 100 240 
A. J. Casa del sol naixent 2012/00123 100 150 
C. A. P. Casa del sol naixent 2012/00116 100 270 
S. G. P. Casa del sol naixent 2012/00102 100 210 
P. F. Casa del sol naixent 2014/00163 50 30 
S. A. Ch. Casa del sol naixent 2012/00001 50 60 
R. D N. O. Casa del sol naixent 2016/00119 100 150 
Y. J. V. Casa del sol naixent 2012/00292 100 210 
M. G. J. Casa del sol naixent 2012/00282 100 120 
A. G. J. Casa del sol naixent 2012/00282 100 120 
S. N. T. Casa del sol naixent 2014/00170 50 60 
S. N. T. Casa del sol naixent 2014/00170 50 60 
G. F. D. R. Casa del sol naixent 2016/00207 50 90 
M. P. F. Casa del sol naixent 2016/00207 50 90 
O. M. Casa del sol naixent 2014/00144 50 15 
D. M. S. Casa del sol naixent 2016/00097 100 150 
H. D. Casa del sol naixent 2013/00176 50 60 
Ch. D. Casa del sol naixent 2013/00176 50 60 
J. M. S. H. Casa del sol naixent 2012/00044 75 112,5 
I. S. H. Casa del sol naixent 2012/00044 75 112,5 
R. T. Casa del sol naixent 2017/00105 100 60 
Y. T. Casa del sol naixent 2017/00105 100 120 
F. O. Casa del sol naixent 2014/00195 100 120 
Ch. O. Casa del sol naixent 2014/00195 100 120 
A. P. F. Regidoria esports 2012/00018 50 20 
F. P. F. Regidoria esports 2012/00018 50 20 
J. C. F. Regidoria esports 2012/00018 50 32 
K. B. C. Regidoria esports 2014/00228 50 20 
B. M. J. Regidoria esports 2013/00061 50 20 
D. M. J. Regidoria esports 2013/00061 50 20 
S. D. V. Regidoria esports 2013/00359 50 32 



M. D. V. Regidoria esports 2013/00359 50 32 
L. D. V. Regidoria esports 2013/00359 50 32 
G.A.G Mai Tant Teatre.cat 2015/00279 50 150 

R.T 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2014/00084 100 200 

A.T 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2014/00084 100 200 

I.T 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2014/00084 100 200 

C.T 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00001 100 120 

N.T 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00001 100 120 

F E. B K 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00164 100 160 

H. B K 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00164 100 160 

I.K.G 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2015/00173 50 80 

I.K.G 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00292 50 40 

M.M.A 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2017/00294 100 360 

A J. B. H 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00188 75 270 

G.C 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2015/00264 0 0 

F.S.P 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2015/00170 25 80 

J.R.S 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2014/00313 100 160 

R.M 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00294 50 20 

A.M 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00294 50 0 

D.S.C 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2016/00165 75 236 

A.S.C 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2016/00165 75 236 

R M.D.M 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2014/00237 50 40 

S.O 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2017/00170 100 360 

S.G.H 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00430 75 200 

M E.M H 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00430 25 72 

A.M 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2015/00242 100 280 

R.M 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2015/00242 100 280 

J.I.S.A 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00468 0 0 



A J.S.A 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00468 0 0 

J J. S.A 
Ajuntament La Pobla de 
Segur 2013/00468 0 0 

     4t trimestre de l’anualitat 2017 
 
Inicials Nom i 

Cognoms 
beneficiari 

Núm. 
expedient Entitat que realitza l’activitat 

% 
Subvenció  

Import a 
subvencionar pel 
Consell Comarcal 

E. M. 2012/00107 Club Basquet Tremp 50% 37,5 
J. A. M. C. 2012/00283 Club Basquet Tremp 50% 100 
E. M. 2015/00216 Club Basquet Tremp 50% 100 
D. A. 2012/00034 Club Basquet Tremp 50% 25 
H. A. 2012/00034 Club Basquet Tremp 50% 20 
F. P. 2012/00018 Escola Futbol Tremp 100% 90 
J. J. Q. J 2014/00106 Escola Futbol Tremp 50% 45 
X. Q. J 2014/00106 Escola Futbol Tremp 50% 45 
F.G. J 2015/00176 Escola Futbol Tremp 50% 50 
B. M 2013/00061 Escola Futbol Tremp 50% 37,5 
J.C. D   Escola Futbol Tremp 100% 90 
A. M 2012/00106 Escola futbol sala 100% 160 
L.G.S 2014/00137 Escola futbol sala 100% 120 
M. M. 2016/00210 Escola futbol sala 50% 80 
A. A. 2012/00034 Ajuntament de Tremp 50% 60 
W. I 2014/00300 Club Basquet La Pobla 100% 60 
M.H 2014/00053 Escola Futbol La Pobla 100% 210 
R.M 2015/00242 Escola Futbol La Pobla 100% 110 
I.T 2014/00084 Escola Futbol La Pobla 100% 110 
F.H 2014/00053 Club Atletisme La Pobla 100% 65 
P.R 2013/00205 Club Atletisme La Pobla 100% 35 
J.P.M 2016/00194 Club Atletisme La Pobla 100% 35 
G.V.B 2017/00269 Club Atletisme La Pobla 100% 65 
A.J 2013/00472 Dansa. Patronat Esports 100% 48 
M.J 2013/00174 Dansa. Patronat Esports 100% 48 
J.H 2014/00053 Dansa. Patronat Esports 100% 48 

A.L.G 2017/00100 
Teles Acrobàtiques. Patronat 
Esports 50% 48 

M.M.A 2017/00294 Dansa. Patronat Esports 100% 24 
N.P.M 2016/00194 Dansa. Patronat Esports 50% 48 

M.M.H 2013/00422 
Teles Acrobàtiques. Patronat 
Esports 50% 48 



S.A.M 2013/00179 Dansa. Patronat Esports 100% 48 
A.A.M 2013/00179 Dansa. Patronat Esports 100% 48 
C.T 2013/00001 Dansa. Patronat Esports 100% 48 
F.B 2013/00164 Dansa. Patronat Esports 100% 48 
 
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.- Atorgar els ajuts per a programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc, tal com es descriu a la part expositiva. 
SEGON.- Determinar que el pagament d’aquests ajuts s’efectuarà 
directament a les entitats que han realitzat l’activitat i que es descriu a la 
part expositiva. 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord. 
 
Vuitè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa Enric Mitjana Dalmau 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 de l’obra: Creació d’un vial de circumval·lació per la zona sud de Fígols. 
Urbanització i fase 2 de murs.  
Import: 2.815,00 € 
 
Atès que l’empresa BIM Consultors 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: Estudi del potencial de desenvolupament turístic dels 
embassaments al Pallars Jussà”  
Import:  840,00 € 
 
Atès que la Sra. Conxita Pons Sabarich ha sol·licitat al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà la devolució de la fiança que va dipositar per respondre de la 
devolució en bon estat del material del Banc de productes de suport del 
Pallars Jussà, per l’import  de 43,00 €. 
 
Atès que la Sra. Montserrat Jordana Homs ha sol·licitat al Consell Comarcal 
del Pallars Jussà la devolució de la fiança que va dipositar per respondre de 



la devolució en bon estat del material del Banc de productes de suport del 
Pallars Jussà, per l’import  de 16,00 €. 
 
Vistos els informes tècnics, que consten a cadascun dels expedients, on es 
fa constar que es poden retornar les fiances. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 n) del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació pel Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
 
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Enric 
Mitjana Dalmau per respondre del compliment de l’actuació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de l’obra: Creació d’un vial de circumval·lació per la zona sud de Fígols. 
Urbanització i fase 2 de murs.  
Import: 2.815,00 € 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa BIM 
Consultors per respondre del compliment de l’actuació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Estudi del potencial de desenvolupament turístic dels 
embassaments al Pallars Jussà”  
Import:  840,00 € 
TERCER.- Retornar a la Sra. Conxita Pons Sabarich la fiança dipositada per 
la devolució en bon estat del material del Banc de productes de suport del 
Pallars Jussà, per l’import  de 43,00 €. 
QUART.- Retornar a la Sra. Montserrat Jordana Homs la fiança dipositada 
per la devolució en bon estat del material del Banc de productes de suport 
del Pallars Jussà, per l’import  de 16,00 €. 
CINQUÈ.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Novè.- Informes, precs i preguntes. 
 
El Sr. Ardanuy informa sobre les actuacions que s’estan desenvolupant en 
relació a la memòria històrica: 

- Projecte sobre el patrimoni de la Guerra Civil (fitxes descriptives, 
mapes de situació, etc.). 

- Guia educativa d’aquests espais (itinerari per la comarca, descripció 
dels espais a la web del Consell, etc.). 

  
 



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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