ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 15
D’OCTUBRE DE 2019
NÚM.: 7/2019
DATA: 15 d’octubre de 2019
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 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. JOSEP M. MULLOL MIRET
VICEPRESIDENT 1r
SR. ANTONI FLORES ARDIACA
VICEPRESIDENT 2n
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
CONSELLERS
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. JORDI NAVARRA TORRES
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLÒRIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP R. LLORET LOAN
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 extraordinària de 27
d’agost de 2019. Exp. 303/2019
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió extraordinària del dia 27 d’agost 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 extraordinària del dia 27 d’agost de 2019, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 372/2019.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten
a l’expedient núm. 372/2019, que es donen íntegrament per reproduïts i
que es descriuen a continuació: Número: 168/2019 aprovant vàries
sol·licituds del servei de Teleassistència. 169/2019 donant per extingit el
contracte de la Sra. JMM. 172/2019 aprovant la memòria de l’actuació
“Implantació de compostatge comunitari a petits pobles del Pallars Jussà.
Fase i Municipi de la La Torre de Capdella” i sol·licitud de subvenció a l’ARC.
174/2019 aprovant l’adjudicació del servei “Consolidació del treball en
xarxa per a la promoció de productes turístics transversals, sostenibles i
innovadors” a l’empresa Baldrick & Munitz, SL. 176/2019 aprovant
l’adjudicació de l’obra “Senyalització de la Xarxa de senders per mantenir el
reconeixement Geoparc per part de la UNESCO” a l’empresa Geosilva
Projectes, SL. 177/2019 aprovant l’adjudicació del servei de transport
d’envasos i paper-cartró a l’empresa J. Vilella Felip, SL. 178/2019
aprovant la memòria de les accions d’experiència laboral, formació i
coordinació i suport tècnic en el marc del Programa Treball i Formació i
sol·licitud de subvenció al SOC. 179/2019 aprovant l’adhesió del Consell

Comarcal a la pròrroga de l’acord signat el 2016 i adaptat a les noves
convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones
en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats.
180/2019 autoritzant de manera puntual, temporal i gratuïta la cessió d’un
vehicle propietat de l’empresa familiar de la Sra. AP a l’empresa JLP, per
realitzar transport escolar. 181/2019 aprovant l’inici de l’expedient de
contractació del servei de transport escolar de la línia “Buira-XeralloSenterada” per al curs escolar 2019-2020 i l’adjudicació a favor de la taxista
PMB. 183/2019 aprovant les línies fonamentals del pressupost de l’exercici
2020. 184/2019 aprovant el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal i l’ajuntament de Tremp, per la gestió conjunta del projecte
“Treball a les 7 comarques. Pallars Jussà 2019”. 186/2019 aprovant
presentar l’Associació Marques de Pastor com a candidata del Premi Medi
Ambient 2019. 188/2019 aprovant la memòria de l’actuació “Concertació
turística des de l’Epicentre per a la promoció econòmica del Pallars Jussà” i
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 190/2019 donant per
extingit per finalització els contractes de treball de JIG, ALC i JMM.
191/2019 aprovant la convocatòria per al curs escolar 2019-2020 del
concurs SOM IDEES. 193/2019 aprovant la baixa de la cobrança executiva
i devolució de l’embarg al Sr. JRR. 196/2019 autoritzant a l’entitat “Esqui&
Quad” l’excursió anomenada La ruta de la MontRebei 2019. 200/2019
nomenant a la Sra. ALLR funcionària interina i adscriure-la provisionalment
al lloc de treball de tècnica de serveis econòmics. 201/2019 nomenant
clavaris del Consell Comarcal a JAT, MCR i MTRA.
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. 372/2019 i es donen
íntegrament per reproduïts.
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 371/2019.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a
l’expedient núm. 371/2019 que es donen íntegrament per reproduïts i que
es descriuen a continuació: Número 77/2019 aprovant una bestreta de
caixa a la Sra. CVI per ajuts d’urgència social. 79/2019 aprovant el
pagament de dietes i quilometratge a varis treballadors a la nòmina d’agost.

80/2019 aprovant vàries factures i el seu pagament. 81/2019 atorgant
un ajut d’urgència social a RBS. 82/2019 aprovant vàries factures i el seu
pagament. 83/2019 autoritzant a l’ajuntament de La Torre de Capdella a
l’abocament a l’EDAR de Tremp o La Pobla de Segur. 84/2019 autoritzant
a l’ajuntament de La Torre de Capdella a l’abocament a l’EDAR de Tremp o
La Pobla de Segur. 85/2019 autoritzant a l’ajuntament de La Torre de
Capdella a l’abocament a l’EDAR de Tremp o La Pobla de Segur. 86/2019
aprovant el pagament de la Taxa pel Servei d’Inspecció ambiental.
87/2019 atorgant un ajut d’urgència social a RBS. 88/2019 aprovant el
pagament de dietes i quilometratge a varis treballadors a la nòmina de
setembre. 89/2019 atorgant un ajut individual de desplaçament del curs
2018-2019 a varies famílies. 90/2019 aprovant el pagament de la
inscripció a les Jornades per a l’excel·lència. 92/2019 atorgant un ajut
d’urgència social a PMF. 93/2019 atorgant una bestreta de caixa a la Sra.
CVI per atendre 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 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. 371/2019 i es donen íntegrament per
reproduïts.
Quart.- Aprovació de la pròrroga del conveni entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà per la prestació del servei del CDIAP. Anualitat 2020. Exp.
169/2019.
Vist el text, de la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la prestació del
servei al Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a
Tremp, 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 preveu la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin
adients sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració.

Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, de la pròrroga del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a
la prestació del servei al Centre de desenvolupament infantil i atenció
precoç (CDIAP) a Tremp, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per
reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni.
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
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 i a la web del Consell Comarcal,
tal com preveu l'article 185.3 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa.
Cinquè.- Aprovació del pressupost d’explotació de les EDARS Pallars
Jussà. Exercici 2019. Exp. 354/2019.
Atès que el Ple del Consell Comarcal en la sessió extraordinària de 30
d’octubre de 2018 va aprovar la subrogació al Consell Comarcal del Pallars
Jussà, de la gestió dels sistemes de sanejament a la comarca. I
concretament la subrogació en la posició jurídica de l’Agència Catalana de

l’Aigua pel que fa la règim dels contractes vigents relacionats amb els
sistemes públics de sanejament objecte d’assignació de la gestió.
Vist l’informe de la producció estimada a les EDARS del Pallars Jussà durant
l’any 2019, emès per C.G. Aigües de Catalunya, SA, que consta a
l’expedient, amb un pressupost de gestió de despeses directes per import
de 797.941,48 €.
Vist l’informe de la intervenció de previsió de despeses indirectes per a
l’exercici 2019 per import de 43.866,78 €, que consta a l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 q) 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’informe de la producció estimada a les EDARS del
Pallars Jussà durant l’any 2019, emès per C.G. Aigües de Catalunya, SA,
que consta a l’expedient, amb un pressupost de gestió de despeses directes
per import de 797.941,48 €.
SEGON.- Aprovar el pressupost de despeses indirectes del servei de gestió
dels sistemes de sanejament al Pallars Jussà per a l’exercici 2019, per
import de 43.866,78 €.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Aprovació de la contractació del servei de transport i
tractament de lixiviats del dipòsit controlat del Pallars Jussà, per
procediment obert i regulació harmonitzada. Exp. 200/2019.
El Consell Comarcal és l’administració que gestiona el dipòsit controlat de
residus del Pallars Jussà i no disposa dels mitjans propis per al transport i
tractament de lixiviats.
Vist l’informe tècnic, de data 23 de setembre de 2019, que consta a
l’expedient, on es justifica la idoneïtat de la contractació del servei del
tractament i transport de lixiviats.
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de transport
i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del Pallars Jussà, per
procediment obert i 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 € i de conformitat amb el
Plec de clàusules generals aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà i de forma definitiva per Decret de Presidència de 2 de maig de 2016.
Aquesta licitació, es farà per mitjans electrònics.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient,
i que acrediten que aquests plecs s’ajusten a la legislació vigent en matèria
de contractació i de gestió econòmica-financera local i que existeix
consignació pressupostària.
Vistos els articles 17, 116 i 117, 122 i 124, 156 3c) i la disposició addicional
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 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 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 únic criteri
d’adjudicació.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de
transport i tractament de lixiviats del dipòsit controlat del Pallars Jussà, 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 €.
TERCER.- Autoritzar la despesa corresponent que comportarà el present
contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 1 1623 227907 del
pressupost vigent.
QUART.- Sotmetre a informació pública la licitació, d’acord amb l’article
135 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat al Diari Oficial de la Unió
Europea i al perfil del contractant.
CINQUÈ.- Nomenar els custodis del procediment de tramitació electrònica
d’aquest expedient, següents: Titulars: Xavier Badia Verdeny i Olga Guijarro
Velando Suplents: Nuria Viu Feliu i Anna Lloan Rendé.

SISÈ.- Nomenar la composició de la Mesa de contractació del procediment
obert següent i publicar-la al perfil del contractant:
• President: Josep M. Mullol Miret
• Suplents: Martí Cardona Rocafort i Antoni Flores Ardiaca

• Vocals: Per secretaria: M. Glòria Farrús Canut. Per intervenció: M. Teresa Ruché
Aldosa.
Vocals suplents, indicats per ordre dels vocals: Purificación Tomàs Vidagañy
i Anna Lloan Rendé.
• Secretària: Núria Viu Feliu
• Secretària suplent: Montserrat Tresserres Bullich.
• Assessor amb veu i sense vot: German Palacin Fornons.

SETÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.

Setè.- Aprovació de la contractació del servei de manteniment i
reparació de la flota de vehicles del Consell Comarcal, per
procediment obert i regulació harmonitzada. Exp. 58/2019.
El Consell Comarcal gestiona una flota de vehicles per desenvolupar els
diferents serveis dels quals és competent.
Vist l’informe tècnic, de data 23 de setembre de 2019, que consta a
l’expedient, on es justifica la idoneïtat de la contractació del servei de
manteniment i reparació de la flota de vehicles del Consell Comarcal del
Pallars Jussà.
Vistos el 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, l’econòmic, amb un pressupost total de licitació de
423.320,00 € més l’IVA vigent al 21% per import de 88.897,20 € i de
conformitat amb el Plec de clàusules generals aprovat pel Ple del Consell
Comarcal del Pallars Jussà i de forma definitiva per Decret de Presidència de
2 de maig de 2016.
Atès que aquesta licitació, es farà per mitjans electrònics i es dividirà 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 informes de Secretaria i d’Intervenció, que consten a l’expedient,
i que acrediten que aquests plecs s’ajusten a la legislació vigent en matèria
de contractació i de gestió econòmica-financera local i que existeix
consignació pressupostària.

Vistos els articles 17, 116 i 117, 122 i 124, 156 3c) i la disposició addicional
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 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 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 únic
criteri d’adjudicació, de forma independent:
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 €

SEGON.- Aprovar el 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 €.
TERCER.- Autoritzar la despesa corresponent que comportarà el present
contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núm. 1 162 21400 i
núm. 1 1623 227907 del pressupost vigent.
QUART.- Sotmetre a informació pública la licitació, d’acord amb l’article
135 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat al Diari Oficial de la Unió
Europea i al perfil del contractant.
CINQUÈ.- Nomenar els custodis del procediment de tramitació electrònica
d’aquest expedient, següents: Titulars: Xavier Badia Verdeny i Olga Guijarro
Velando Suplents: Nuria Viu Feliu i Anna Lloan Rendé.

SISÈ.- Nomenar la composició de la Mesa de contractació del procediment
obert següent i publicar-la al perfil del contractant:

• President: Josep M. Mullol Miret
• Suplents: Martí Cardona Rocafort i Antoni Flores Ardiaca
• Vocals: Per secretaria: M. Glòria Farrús Canut. Per intervenció: M. Teresa Ruché
Aldosa.
Vocals suplents, indicats per ordre dels vocals: Purificación Tomàs Vidagañy
i Anna Lloan Rendé.
• Secretària: Núria Viu Feliu

• Secretària suplent: Montserrat Tresserres Bullich.
• Assessor amb veu i sense vot: German Palacin Fornons.

SETÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- 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

2015/00207

DAT

4071038--

01/07/2019 ALTA

2019/00154

JPC

4071651--

01/07/2019 ALTA

2014/00117

LNC

4079210--

15/07/2019 ALTA

2019/00004

MCV

3824610--

08/07/2019 ALTA

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

atenció social i personal
20h/m 100%
atenció social i personal
10h/m 50%
atenció social i personal
20h/m 57,20%
atenció social i personal
12h/m 49,96%

SAD Social
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

Data inici

Alta/
revisió

2019/00174

JEP

7930136--

22/07/2019

ALTA

2018/00063

EGG

2644248--

05/03/2019

REVISIÓ

2013/00415

JGV

3763986--

13/06/2019

ALTA

2013/00226

CGG

4081541--

19/08/2019

ALTA

2013/00341

JRLl

4080850--

02/09/2019

ALTA

2017/00093

RLlR

4077289--

01/08/2019

REVISIÓ

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

ordre i cura de la llar
12h/m 100%
atenció social i personal
28h/m 100%
ordre i cura de la llar 8h/m
100%
ordre i cura de la llar 8h/m
75%
atenció social i personal
20h/m 100%
ordre i cura de la llar 8h/m i
atenció social i personal
20h/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 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

2015/00207

DAT

4071038--

01/07/2019 ALTA

2019/00154

JPC

4071651--

01/07/2019 ALTA

2014/00117

LNC

4079210--

15/07/2019 ALTA

2019/00004

MCV

3824610--

08/07/2019 ALTA

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

atenció social i personal
20h/m 100%
atenció social i personal
10h/m 50%
atenció social i personal
20h/m 57,20%
atenció social i personal
12h/m 49,96%

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

2019/00174

JEP

7930136--

22/07/2019

ALTA

2018/00063

EGG

2644248--

05/03/2019

REVISIÓ

2013/00415

JGV

3763986--

13/06/2019

ALTA

2013/00226

CGG

4081541--

19/08/2019

ALTA

2013/00341

JRLl

4080850--

02/09/2019

ALTA

2017/00093

RLlR

4077289--

01/08/2019

REVISIÓ

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

ordre i cura de la llar
12h/m 100%
atenció social i personal
28h/m 100%
ordre i cura de la llar 8h/m
100%
ordre i cura de la llar 8h/m
75%
atenció social i personal
20h/m 100%
ordre i cura de la llar 8h/m i
atenció social i personal
20h/m 100%

TERCER.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el
règim de recursos corresponent.

QUART.- Facultar el President per al compliment de l’acord.
Novè.- 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 €

2462

30/08/2019 Paper i cartró

J. Vilella Felip, SL

2.057,76

2463

30/08/2019 Recollida en iglú

Ecoembalajes España, SA

2.536,50

2464

30/08/2019 Servei eliminació residus

C. C. Alta Ribagorça

10.976,06

2465

30/08/2019 Servei eliminació residus

C. C. Pallars Sobirà

24.925,00

2466

30/08/2019 Servei eliminació residus

Conselh Generau d’Aran

38.725,70

2467

04/09/2019 Recollida vidre

Ecovidrio

4.087,13

2468

04/09/2019 Recollida vidre

Ecovidrio

7.392,77

2469

04/09/2019 Plus addicional transport

Ecoembalajes España, SA

1.409,05

2470

04/09/2019 Gestió a través pl. Transfer

Ecoembalajes España, SA

921,12

2471

12/09/2019 Prestació servei sanejament Juliol

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

75.657,82

2472

19/09/2019 Prestació servei sanejament Febre

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

3.622,98

2473

19/09/2019 Prestació servei sanejament Març

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

4.030,31

2474

19/09/2019 Prestació servei sanejament Abril

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

3.972,19

2475

19/09/2019 Prestació servei sanejament Maig

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

4.097,03

2476

19/09/2019 Prestació servei sanejament Juny

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

4.012,24

2477

19/09/2019 Prestació servei sanejament Juliol

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

4.161,18

2478

24/09/2019 Paper i cartró

J. Vilella Felip, SL

1.492,56

2479

24/09/2019 Servei eliminació residus

C. C. Pallars Sobirà

33.697,98

2480

24/09/2019 Servei eliminació residus

C. C. Alta Ribagorça

15.370,01

2481

24/09/2019 Servei eliminació residus

Conselh Generau d’Aran

48.588,58

2482

24/09/2019 Recollida en iglú

Ecoembalajes España, SA

2483

01/10/2019 Residus varis abocador

Ute Conservación L-3

2484

02/10/2019 Recollida vidre

Ecovidrio

2.668,84

2485

02/10/2019 Recollida en iglú

Ecoembalajes España, SA

7.382,09

2486

02/10/2019 Plus addicional transport

Ecoembalajes España, SA

1.318,96

2487

02/10/2019 Gestió a través pl. Transfer

Ecoembalajes España, SA

862,22

1.928,22
162,21

De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de
desembre de 2015 i resta de legislació de règim local concordant.
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
ÚNIC.- Aprovar les factures emeses, descrites a la part expositiva d’aquest
acord.
Desè.- Aprovació
195/2019.

de

la

devolució

d’ingressos

indeguts.

Exp.

1) Vista la documentació presentada pel Sr. Francisco Conesa Solaz,
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de l’anualitat 2017 de
l’immoble anomenat Alberg de la Torre de Capdella.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut del rebut de l’anualitat 2017 per
import total de 219,30 €, atès que el Sr. Conesa ja no era el gestor
d’aquest immoble a l’any 2017.
2) Vista la documentació presentada per la Sra. Cristina Ribó Montseny,
sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa per a la
recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de les anualitats
2015, 2016, 2017 i 2018 de l’immoble situat al C. Claret, 9 de Claret.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de les anualitats
2015, 2016, 2017 i 2018 per import total de 167,70 €, atès que l’habitatge
de referència no disposa de servei d’aigua corrent.
3) Vista la documentació presentada per l’OAGRTL corresponent a la Sra
Olga Torn Albaracin, sol·licitant la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts
de la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans (RSU), de
les anualitats 2014, 2015 i 2016, de l’immoble situat al C. Llenes, 10 de
Figuerola d’Orcau.
Atès que el titular de la prestació d’aquest servei és el Consell Comarcal del
Pallars Jussà i que segons la documentació que consta a l’expedient, és
procedent la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de les anualitats

2014, 2015 i 2016, per import total de 270,25 €, atès que aquest immoble
no és una vivenda habitable.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
regula el cobrament de la taxa de referència.
Vistos els informes tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, que
consta a l’expedient i la documentació complementària.
Vista la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, el RDL 2/2004
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i resta de legislació de règim local concordant.
De conformitat amb les competències que li atorga el decret de gerència
66/2003 i l’article 16 (2.2 b) 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 gerent, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de l’anualitat 2017 per import total de 219,30 € al Sr. Francisco
Conesa Solaz, de l’immoble anomenat Alberg de La Torre de Capdella.
SEGON.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut dels rebuts de la taxa de
RSU de les anualitats 2015, 2016, 2017 i 2018, per import total de 167,70
€, a la Sra. Cristina Ribó Montseny de l’immoble situat al C. Claret, 9 de
Claret.
TERCER.- Aprovar la devolució de l’ingrés indegut del rebut de la taxa de
RSU de les anualitats 2014, 2015 i 2016 per import total de 270,25 € a la
Sra. Olga Torm Albarracin, de l’immoble situat al C. Llenes, 10 de Figuerola
d’Orcau.
QUART.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.
Onzè.- 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
OPS – 7807639-MTMB – 7806694-MCFR – 4651777-GTI – 1801305--

Import fiança
39,50 €
69,00 €
4,00 €
16,00 €

MASM – 4086617-MFMM – 7807495--

37,00 €
139,00 €

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 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
OPS – 7807639-MTMB – 7806694-MCFR – 4651777-GTI – 1801305-MASM – 4086617-MFMM – 7807495--

Import fiança
39,50 €
69,00 €
4,00 €
16,00 €
37,00 €
139,00 €

SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Dotzè.- Informes. Exp. 370/2019
Els Srs. Mullol i Ardanuy informen sobre els assumptes següents:
1. Petició del Sr. Josep M. Tarrat i Tomàs de reincorporació al seu lloc de
treball de dinamitzador ocupacional amb extinció de l’assignació
temporal de tasques a Pallarsactiu.
2. Tràmits realitzats pel cobrament de la subvenció del Departament
d’Empresa i Coneixement per l’impuls empresarial dels Pallars 2018.
3. Gestió de la sol·licitud del Registre d’interessos dels alts càrrecs per
part del Sr. Joan Cosme Fondevila, ex regidor de l’ajuntament de
Rialp.
Tretzè.- Precs i preguntes. Exp. 369/2019
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.

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 6 membres presents, dels
7 que la componen, s’acorda aprovar la urgència i incorporar per aquest
motiu el següent punt a la sessió:
Catorzè.- Aprovació de la moció de resposta a la sentència del
tribunal suprem per demanar l’amnistia per a les persones preses
polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes
inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi
Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i
Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs,
Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència amb
multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai
s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no
és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la
llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han
comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una
vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de
les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats
col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta
excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de
manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat
política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur
lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de
la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces
polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de
resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment
per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el
dret a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir
República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat
d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà.
Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem
mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica
de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones
condemnades i perseguides.

Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la
ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que,
el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries
de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol
a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i
en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua
desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les
Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen
el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del poble
de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta
actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens
recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni
les llibertats de la major part de la ciutadania.
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita
antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La
situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la
confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels
pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que la Junta de
Govern, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 que la componen,
adopta els següents acords:
PRIMER.- Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel
Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa
independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les
llibertats de la ciutadania de Catalunya.
SEGON.- Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses
polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i
exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la
celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política
celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.
TERCER.- Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret
polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les
Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats
també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual
resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
QUART.- Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment
independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del
moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans,
poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.
CINQUÈ.- Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de

les persones escollides democràticament a les diferents institucions
catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima
expressió de la sobirania popular.
SISÈ.- Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de
Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a
participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea
d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.
SETÈ.- Mostrar l’adhesió del Consell Comarcal del Pallars Jussà a totes les
mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell
nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les
lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I
comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la
Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.
VUITÈ.- Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia,
per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de (la comarca del
Pallars Jussà), la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat
política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en
qualsevol estat de dret.
NOVÈ.- Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets
fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis
agermanats.
DESÈ.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de
Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència
del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la
Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a
l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el contingut
d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin
oportuns.
INTERVENCIONS: En aquest sentit, el Sr. Mullol llegeix el contingut de la
nota de premsa que s’enviarà durant el dia d’avui als mitjans de
comunicació.
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,

