ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 DE MAIG
DE 2019
NÚM.: 2/2019
DATA: 7 de maig de 2019
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.45 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
VICEPRESIDENTA 1a
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
VICEPRESIDENT 2n
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
CONSELLERS
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
GERENT: SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
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
extraordinària del dia 11 de març de 2019. Exp. 100/2019.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió extraordinària del dia 11 de març 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 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 extraordinària del dia 11 de març de 2019, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 175/2019.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten
a l’expedient núm. 175/2019, que es donen íntegrament per reproduïts i
que es descriuen a continuació: Número: 249/2018 aprovant l’inici de
l’expedient de contractació de l’obra instal·lació elèctrica i telefonia a l’edifici
C. Pau Casals, 14 per contracte menor i l’adjudicació a favor de l’empresa
Instal·lacions elèctriques Tremp. 254/2018 aprovant l’inici de l’expedient
de contractació de l’obra Sanejament de flonjalls al camí d’accés a la planta
de compostatge de Fígols i l’adjudicació a favor de l’empresa Enric Mitjana
Dalmau. 295/2018 aprovant l’inici de l’expedient de contractació del servei
de neteja de 841 contenidors de recollida de rebuig i fracció orgànica i
l’adjudicació a favor de l’empresa Tractaments i serveis ambientals Vila, SL.
299/2018 aprovant la memòria valorada de l’obra “construcció de dic de
70 m de llargària i de 4 m d’alçada mitjana per a sectoritzar fons del vas A
del dipòsit controlat del Pallars Jussà i cuneta perimetral de formigó”, l’inici
de l’expedient de contractació i l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa Enric Mitjana Dalmau. 3/2019 aprovant l’inici de l’expedient de
contractació del subministrament d’un camió de dos eixos amb equip renta
contenidors i l’adjudicació a favor de l’empresa Tractaments i serveis
ambientals Vila, SL. 12/2019 aprovant el conveni de col·laboració entre la
Cooperativa Envall, SCCL i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 28/2019

aprovant la renovació del COSE de la menor ROR. 35/2019 aprovant la
baixa del contracte de treball de la Sra. NBP. 36/2019 aprovant la
pròrroga de la contractació de la Sra. MSB. 38/2019 aprovant l’inici de
l’expedient de contractació de l’acció “El Pallars Jussà i els Pirineus,
destinacions emergents de turisme de fauna i generadors d’oportunitats
d’ocupació” i l’adjudicació a favor de l’empresa Xavier Basora Roca (Espai
TReS. Territori i Responsabilitat Social). 39/2019 aprovant l’inici de
l’expedient de contractació de l’acció “Programa per facilitar l’accés a la
terra i el relleu generacional en el sector primari a la comarca” i
l’adjudicació a favor de l’empresa Raiels, SCP. 40/2019 aprovant l’inici de
l’expedient de contractació de l’acció “Serveis socials avançats en entorns
rurals i de muntanya: Disseny i planificació d’un programa pilot de suport a
persones en situació de cronicitat al domicili” i l’adjudicació a favor de
l’empresa Alter Civites, SL. 41/2019 41/2019 desestimant les al·legacions
presentades per l’empresa Servillar Gent Gran, SL i tramesa de l’expedient
a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 42/2019
aprovant la liquidació del pressupost general corresponent a l’exercici 2018.
43/2019 declarant desert el procediment obert simplificat abreujat pel
subministrament d’un rodet compactador i iniciant un procediment negociat.
44/2019 aprovant l’adjudicació del procediment obert simplificat del
subministrament d’una deixalleria mòbil tipus 1 a l’empresa Alqui-envas,
SL. 45/2019 aprovant el text del conveni de col·laboració entre l’empresa
pública FGC i el CCPJ per regular les condicions per les quals el Consell
gestionarà tots els tràmits d’autoritzacions i permisos necessaris en el
projecte de senyalització de la ruta dels llacs als Tram Lleida-Balaguer i
Salàs de Pallars-La Pobla de Segur. 46/2019 declarant desert el
procediment obert simplificat per la contractació dels servei de transport
d’envasos i paper i cartró i iniciant un procés negociat per la contractació
del servei. 47/2019 aprovant l’adjudicació del procediment negociat per al
subministrament d’un rodet compactador a l’empresa PALVI, SL. 48/2019
aprovant l’inici de l’expedient de contractació del subministrament de 3
equips informàtics i l’adjudicació a favor de l’empresa Pallars Informàtica,
SL. 49/2019 aprovant el projecte executiu de l’obra “Projecte de clausura
del Vas A i dels Vas B –núm. 1- corresponents al dipòsit controlat de Fígols
(Tremp) a la comarcal del Pallars Jussà”. 50/2019 aprovant el “Pliego de
condiciones particulares que rigen la autorización demanial a favor del
Consell Comarcal del Pallars Jussà sobre la piscina climatitzada de la
propiedad denominada Academia General Básica de Souboficiales”.
51/2019 aprovant la suspensió del termini per resoldre la reclamació
patrimonial presentada per l’empresa Servillar Gent Gran, SL. 52/2019
aprovant el marc pressupostari a mig temini pel període 2020 a 2022.
53/2019 aprovant el Padró Fiscal de la taxa pel servei de recepció
obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de residus
municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida
selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica de l’any 2019.
54/2019 Aprovant l’expedient de contractació del servei de transport
escolar al Pallars Jussà amb vehicles de menys de 9 places de forma

independent per vàries línies, els Plecs de clàusules, la convocatòria de la
licitació i el nomenament de la Mesa de contractació i els custodis.
55/2019 sol·licitant a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per
l’execució de l’obra “Projecte de clausura del Vas A i dels Vas B –núm. 1corresponents al dipòsit controlat de Fígols (Tremp) a la comarcal del Pallars
Jussà”. 56/2019 sol·licitant al Departament de Territori i Sostenibilitat una
subvenció per les despeses derivades dels servei de transport públic
comarcal. 58/2019 aprovant la memòria titulada “Camins del Jussà –
2019. Actuacions realitzades a la xarxa de senders” i sol·licitud de
subvenció a l’IDAPA. 59/2019 aprovant la memòria titulada “Memòria per
a la sol·licitud d’una subvenció pel programa de cooperació territorial de l’Alt
Pirineu i Aran” i sol·licitud de subvenció a l’IDAPA. 60/2019 aprovant el
complement de millora del sou a la Sra. MACB. 61/2019 aprovant
l’adjudicació del procediment obert simplificat del servei de Suport jurídic en
matèria de personal, que inclou l’assessorament i la gestió administrativa
laboral i la defensa jurídica en matèria de personal a l’empresa ARC,
Despatx d’advocats i consultors, SLP. 62/2019 aprovant vàries sol·licituds
del servei de teleassistència. 63/2019 aprovant el complement de millora
del sou a la Sra. OMC. 67/2019 aprovant el llistat d’aspirants admesos i
exclosos al concurs de mèrits per una plaça de personal laboral temporal de
tècnic adscrit al Servei d’intervenció educativa (SIS). 68/2019 aprovant
vàries sol·licituds del servei de teleassistència. 71/2019 atorgant una
subvenció a la Societat Pallars Actiu, SA. 73/2019 aprovant la baixa de la
cobrança executiva i la devolució de l’embarg a varis subjectes passius.
75/2019 atorgant el premi del concurs “Premi Jove Emprenedor-2018 al
Sr. Josep Miró Griolles. 78/2019 aprovant la renovació del COSE dels
menors A,C i MFM.
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 núm. 175/2019 i es donen
íntegrament per reproduïts.
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 174/2019.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a
l’expedient núm. 174/2019 que es donen íntegrament per reproduïts i que

es descriuen a continuació: Número 13/2019 aprovant la Fra. Núm.
F190202995 de Correos Express Paqueteria Urgente, SA i el pagament.
15/2019 aprovant la inscripció i el pagament al sopar de la “4a Nit del
turisme Viu Jussà” i a la II Jornada de Serveis Socials bàsics de les Terres
de Lleida. 16/2019 aprovant la Fra. Núm. ES59812884 de Decathlon
España, S.A.U. i el pagament. 17/2019 aprovant el pagament de les dietes
i el quilometratge a la nòmina del mes de febrer de 2019. 18/2019
aprovant vàries factures d’Applus Iteuve Technology, SL i el pagament.
19/2019 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. CV per ajuts d’urgència
social. 21/2019 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. IL. 22/2019
aprovant el pagament a l’Associació de paraplègics i discapacitats físics de
Lleida per l’assistència a un dinar. 23/2019 atorgant ajuts d’urgència
social. 24/2019 aprovant l’avançament de la nòmina del mes de març de
2019 a la Sra. MEI. 25/2019 aprovant la Fra. Proforma de Motortans, SA.
26/2019 autoritzant el Sr. MPB a realitzar el seminari “Paisatge KW,
significats i valors dels paisatges de l’energia hidroelèctrica” i aprovant el
pagament de la inscripció. 27/2019 aprovant l’avançament de la nòmina
del mes de març de 2019 a la Sra. MEI. 28/2019 aprovant el pagament de
les dietes i el quilometratge a la nòmina del mes de març de 2019.
29/2019 atorgant una bestreta de caixa a la Sra. CV per ajuts d’urgència
social. 30/2019 aprovant la fra. Núm. 02 de la Societat Pallars Actiu, SA i
el pagament i la compra d’un tiquet per un sopar al Segle XX. 32/2019
aprovant vàries factures i el pagament. 33/2019 aprovant la compra de
bitllets de RENFE. 34/2019 autoritzant a la Sra. GCR l’assistència al curs
“Gestió descentralitzada de Bioresidus mitjançant compostatge comunitari i
d’escala” i el pagament de la inscripció. 35/2019 aprovant vàries factures i
el pagament. 36/2019 aprovant el pagament de les subvencions atorgades
a entitats, associacions i ajuntaments. 37/2019 atorgant un ajut
d’urgència social. 38/2019 aprovant la reserva a l’Hotel Torrelaguna de
Madrid i el pagament. 39/2019 atorgant un ajut 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 núm. 174/2019 i es donen íntegrament per
reproduïts.

Quart.- Aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2019 del
conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum al
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la realització d’actuacions
en matèria de consum. Exp. 155/2017.
Vist el text, del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà per a la realització d’actuacions en matèria de consum, que consta a
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. Aprovat pel Ple del Consell
Comarcal en la sessió extraordinària de 9 de maig de 2017.
Vist el text de l’addenda de modificació per a l’any 2019 del conveni
d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat
de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la realització
d’actuacions en matèria de consum, que consta a l’expedient i es dóna
íntegrament per reproduïda.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 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.
Vist l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient.
Vist l’article 144e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril. De conformitat amb les
competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del Reglament orgànic i de
funcionament dels òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació
del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de legislació de règim local
concordant,

La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text, de l’addenda de modificació per a l’any 2019 del
conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del Consum de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la
realització d’actuacions en matèria de consum, que consta a l’expedient i es
dóna íntegrament per reproduït.
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència Catalana del Consum.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal.
Cinquè.- Sol·licitud de pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l’ICASS i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per la prestació del
Servei CDIAP. Anualitat 2020. Exp. 169/2019.
Vist el 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 del Centre de
Desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Tremp, aprovat per
Decret de Presidència de 14 de desembre de 2018.
Vist l’escrit de la Direcció General de protecció Social del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, que consta a l’expedient, comunicant que
sol·licitem la pròrroga del conveni de referència per l’anualitat 2020.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 e) del
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Sol·licitar a la Direcció General de protecció Social del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya la pròrroga per a l’anualitat 2020 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 del Centre de Desenvolupament infantil i atenció
precoç (CDIAP) a Tremp.
SEGON.- Trametre aquest acord a la Direcció General de protecció Social
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sisè.- Aprovació del 17è Pla Comarcal “Jussaeducació” i atorgament
d’ajuts per al curs 2018-2019. Exp. 353/2018
Vist el document del 17è Pla Comarcal “Jussàeducació” del Pallars Jussà per
al curs 2018-2019, que consta a l’expedient, organitzat conjuntament entre
el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de Recursos Pedagògics del
Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització Lingüística Servei Comarcal
de Català. I que descriu les activitats que s’ofereix al centres educatius de
la comarca, amb l’objectiu de difondre el valor arqueològic, patrimonial,
cultural i artístic de la comarca, promoure el valor didàctic dels espectacles
escolars, afavorir la interrelació entre els centres educatius, etc.
Vistes les sol·licituds presentades pels centres educatius de la comarca, en
el marc del 17è Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs escolar 20182019, que consten a l’expedient i es descriuen a continuació:
Centre Educatiu
INS Tremp
INS Tremp
INS Tremp
Col·legi M. Immaculada

Activitat
Intercanvi
Escolar
amb
el
Centre
Damiaaninstituut d’Aarschot (Bèlgica).
Intercanvi Escolar amb el Cité Scolaire Jean
Jaurès de Saint Affrique (França).
Intercanvi Escolar amb l’Institut Mollerussa
IV de Mollerussa (Lleida).
Intercanvi Escolar amb el Col·lege Notre
Dame de Brive-La Gallarde (França).

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 b) i (2.3
k) del Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6
d’octubre de 2003 i darrera modificació de 3 de novembre de 2014 i resta
de legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del president i del Ple, per
unanimitat dels 5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el document del 17è Pla Comarcal “Jussàeducació” del
Pallars Jussà per al curs 2018-2019, que consta a l’expedient, organitzat
conjuntament entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Centre de
Recursos Pedagògics del Pallars Jussà i el Consorci per a la Normalització
Lingüística Servei Comarcal de Català.
SEGON.- Aprovar l’atorgament de les subvencions als centres educatius de
la comarca, en el marc del 17è Pla Comarcal “Jussàeducació”, per al curs
2018-2019, segons es descriu a continuació:

Centre Educatiu
INS Tremp
INS Tremp
INS Tremp
Col·legi
Immaculada

Activitat

Intercanvi Escolar amb el Centre
Damiaaninstituut
d’Aarschot
(Bèlgica).
Intercanvi Escolar amb el Cité
Scolaire Jean Jaurès de Saint Affrique
(França).
Intercanvi Escolar amb l’Institut
Mollerussa IV de Mollerussa (Lleida).
M. Intercanvi Escolar amb el Col·lege
Notre Dame de Brive-La Gallarde
(França).

Subvenció
Atorgada €
180,00
180,00
180,00
180,00

TERCER.- Comunicar als centres escolars preceptius, aquest acord.
QUART.- Exposar aquest acord al públic, a la seu electrònica, de
conformitat amb el que disposa l’article 8 (1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Setè.- Aprovació de l’aportació dels ajuntaments als serveis socials
que presta el Consell Comarcal. Anualitat 2018. Exp. 158/2019.
Atès que el cost total del contracte programa de l’anualitat 2018 d’aquest
Consell Comarcal ascendeix a 1.672.469,42 €, que incorpora totes les fitxes
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat i no es troba subvencionat al 100% per la Generalitat
de Catalunya.
Vist l’informe de les despeses salarials, dietes i quilometratge del servei
bàsic d’assistència social, de l’exercici de 2018, que consta a l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre 2015 i resta de legislació
de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Aprovar la distribució del cost del Servei bàsic d’assistència
social següent:
- Despeses totals del contracte programa:

1.672.469,42 €

Import a distribuir pels ajuntaments:

89.689,65 €

Distribució per Ajuntaments:
Ajuntament
Abella de la Conca

Habitants

(Font Idescat
2017)

Import a
pagar €

181

1.240,08

165
428

1.130,46
2.932,33

Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà

274
1.028

1.877,24
7.043,08

Llimiana
La Pobla de Segur

142
2.939

972,88
20.135,81

Salàs de Pallars
Sarroca de Bellera

324
120

2.129,80
822,15

Sant Esteve de la Sarga

129

883,81

Senterada
Talarn
La Torre de Capdella

139
651
747

952,32
4.460,16
5.117,88

5.824
13.091

39.901,65
89.689,65

Castell de Mur
Conca de Dalt

Tremp

Total

SEGON.- Notificar als ajuntaments de la comarca l’acord, als efectes
adients.
TERCER.- Facultar el Gerent perquè, dins de les seves competències, dugui
a terme les gestions que calguin per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i
ajuntaments. Exp. 15/2019.
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 15/2019 i que
es donen íntegrament per reproduïdes, la relació de les quals es descriu a
continuació, per a l’organització de diverses activitats de caire social, durant
l’anualitat 2019:
Sol·licitant
Associació Aprop
La Casa del Sol Naixent
CEPS - Club Esqui Pobla de Segur
Ajuntament de Talarn
AMPA i Escola Els Raiers
Assoc. De gent gran S. Antolí d'Isona

Concepte
Despeses de l'associació anualitat 2019
25è edició Premi Vent de Port
XV edició de l'Open Vall Fosca
Planta de desinfecció d'embarcacions
37à Olimpiada Escolar Flamicell
Actuació Colla de Castellers de Lleida

Ajuntament de Tremp
Cola de Diables Lo Peirot de Tremp
Associació cultural i recreativa
"Teatre per a Tothom"
Associacio Amics del Cinema de Tremp
Ajuntament de La Pobla de Segur

Caminada de Carenes:
10a marxa Pont de Suert-Tremp
4a Trobada de Bestiari del Pallars de Foc
Colònies: Mai Tant Lleure 2019
8a Edició Certament Monstremp
25è aniversari de les Jornades de les Oficines
de Turisme de Catalunya

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015
legislació de règim local concordant,

(2.3 k) del
del Consell
6 d’octubre
i resta de

La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de les subvencions a associacions, entitats
i ajuntaments de la comarca per a l’organització de les activitats de caire
social, segons es descriu a continuació:
Sol·licitant
Associació Aprop
La Casa del Sol Naixent
CEPS - Club Esqui Pobla de Segur
Ajuntament de Talarn
AMPA i Escola Els Raiers
Assoc. De gent gran S. Antolí d'Isona
Ajuntament de Tremp

Cola de Diables Lo Peirot de Tremp
Associació cultural i recreativa “Teatre
per a Tothom”
Associació Amics del Cinema de Tremp

Concepte
Despeses de l'associació anualitat
2019
25è edició Premi Vent de Port
XV edició de l'Open Vall Fosca
Planta de desinfecció
d'embarcacions
37à Olimpiada Escolar Flamicell
Actuació Colla de Castellers de
Lleida
Caminada de Carenes: 10a marxa
Pont de Suert-Tremp
4a Trobada de Bestiari del Pallars
de Foc
Colònies: Mai Tant Lleure 2019
8a Edició Certament Mostremp

Import
atorgat €
165,00 €
300,00 €
500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
400,00 €
Pagament
d’un viatge
d’autocar
1.500,00 €
600,00 €
1.500,00 €

SEGON.- Comunicar aquest acord a les entitats i/o associacions
corresponents, informant-los que cada entitat haurà d’aportar la
documentació següent:
1. Declaració jurada del finançament de l’actuació (en el document
model que trametrà el Consell).

2. Justificant de la inclusió de l’anagrama del Consell als documents de
difusió de l’acte.
TERCER.- Exposar aquest acord al públic, a la seu electrònica, de
conformitat amb el que disposa l’article 8 (1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Novè.- 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

2014/00066

MCB

41067385B

01/04/2019 ALTA

2018/00055

CGB

40695822J

01/04/2019 ALTA

2012/00319

JMC

40775869C

01/04/2019 ALTA

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

Atenció social i personal
3h/m i ordre i cura de la llar
12h/m 76,44 %
Atenció social i personal
15h/m
50%
Atenció social i personal
15h/m
50%

SAD Social
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

Data inici

Alta/
revisió

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

2012/00036

GEB

38922251H

01/03/2019

REVISIÓ

2018/00063

EGG

26442487P

05/03/2019

REVISIÓ

2019/00041

SCPT

03022951S

01/04/2019

ALTA

ordre i cura de la llar
12h/m i atenció social i
personal 12h/m 100%
atenció social i personal
28h/m 100%
atenció social i personal
10h/m
75%

Data inici

Alta/
revisió

Tipologia SAD/ Menors en
risc social % Subv.

SAD menors en risc social
Núm. exp.
EBASP

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

2015/00242

CLH

X9959240X

09/04/2019 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.- 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

2014/00066

MCB

41067385B

01/04/2019 ALTA

2018/00055

CGB

40695822J

01/04/2019 ALTA

2012/00319

JMC

40775869C

01/04/2019 ALTA

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

Atenció social i personal
3h/m i ordre i cura de la llar
12h/m 76,44 %
Atenció social i personal
15h/m
50%
Atenció social i personal
15h/m
50%

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.

2012/00036

GEB

38922251H

01/03/2019

REVISIÓ

2018/00063

EGG

26442487P

05/03/2019

REVISIÓ

2019/00041

SCPT

03022951S

01/04/2019

ALTA

ordre i cura de la llar
12h/m i atenció social i
personal 12h/m 100%
atenció social i personal
28h/m 100%
atenció social i personal
10h/m
75%

Data inici

Alta/
revisió

Tipologia SAD/ Menors en
risc social % Subv.

SAD menors en risc social
Núm. exp.
EBASP

2015/00242

Inicials
Nom i
cognoms

CLH

DNI

X9959240X

09/04/2019 ALTA

100%

8 h/m

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

QUART.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Desè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb
modalitat de xecs-servei. 1r trimestre de 2019.
Vist el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació 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, el qual inclou a
la Fitxa 1 el Servei d’ajuda a domicili.
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.
Vistes les sol·licituds de xecs-servei del 1r trimestre de 2019, que consten a
l’expedient, presentades pels usuaris següents:
Inicials
Nom i cognoms
JRV
JRL
RNP
VMI
BFFM
JMM
MMT
MPPN
TTS

DNI
4080887-4080850-1812310-4073781-4108864-4080938-4072561-4080333-4080696--

Data inici/Alta
servei
18/02/2019
11/03/2019
11/01/2019
20/02/2019
01/01/2019
25/02/2019
17/01/2019
29/01/2019
06/03/2019

Tipologia Servei
Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona
Assistència a la persona
Assistència a la persona
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

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:
ÚNIC.- Aprovar emetre els xecs-servei als usuaris següents i la bonificació
d’1/3 del cost del preu hora, tal com estableix l’article 3.2 del Reglament del
servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Pallars Jussà:
Inicials
Nom i cognoms
DNI
JRV
4080887-JRL
4080850--

Data inici/Alta
servei
Tipologia Servei
18/02/2019
Assistència a la persona i neteja
11/03/2019
Assistència a la persona

RNP
VMI
BFFM
JMM
MMT
MPPN
TTS

1812310-4073781-4108864-4080938-4072561-4080333-4080696--

11/01/2019
20/02/2019
01/01/2019
25/02/2019
17/01/2019
29/01/2019
06/03/2019

Assistència a la persona
Assistència a la persona
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Onzè.- Atorgament d’ajuts de menjador escolar. Curs 2018-2019.
Exp. 245/2018.
Atès que per decret de presidència núm. 74/2018, d’11 d’abril es 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 2018-2019 i
següents i la convocatòria per al curs escolar 2018-2019.
Aquest acord es va publicar en el BOPL núm. 73 de 16 d’abril de 2018 i en
el DOGC núm. 7605 de 24 d’abril de 2018 i va quedar aprovat
definitivament.
L’aprovació definitiva i l’anunci de la convocatòria es van publicar al BOPL
núm. 102 de 28 de maig de 2018.
Vistes les sol·licituds d’ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019,
que consten a l’expedient, amb la proposta d’ajuts de menjador escolar per
al curs 2018-2019, segons es descriu a continuació:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta
de %
subvenció

060/18-19

Raiers

P3

50%

192/18-19

Raiers

2

50%

218/18-19

INS Tremp

1 ESO

50%

219/18-19

M. Immaculada

3

50%

254/18-19

Raiers

3

50%

255/18-19

Raiers

3

50%

256/18-19

Raiers

4

50%

258/18-19

Raiers

2

50%

259/18-19

Raiers

P3

50%

261/18-19

Raiers

P3

50%

262/18-19

Raiers

P4

50%

263/18-19

Raiers

5

50%

264/18-19

Raiers

3

50%

232/18-19

Valldeflors

100%

233/18-19

Valldeflors

100%

260/18-19

Espluga Serra

Núm.
Escola
Sol·licitud
015/18-19 Valldeflors

4

curs
6

016/18-19

Valldeflors

3

068/18-19

Raiers

3

069/18-19

Raiers

1

070/18-19

Raiers

P3

170/18-19

Isona AESO

1

207/18-19

Valldeflors

5

257/18-19

Valldeflors

P5

100%
Proposta i motiu denegació

Denegar: te una incidència amb l'Agència Tributària i
no finalitza el tràmit
Denegar: te una incidència amb l'Agència Tributària i
no finalitza el tràmit
Denegar: te una incidència amb l'Agència Tributària i
no finalitza el tràmit
Denegar: te una incidència amb l'Agència Tributària i
no finalitza el tràmit
Denegar: te una incidència amb l'Agència Tributària i
no finalitza el tràmit
Denegar: te una incidència amb l'Agència Tributària i
no finalitza el tràmit
Denegar: te una incidència amb l'Agència Tributària i
no finalitza el tràmit
Denegar: supera el llindar de renda familiar establert
com a màxim

Vist el decret de presidència 197/2018, de 10 de setembre, denegant els
ajuts següents:
Curs

Resolució
10-09-2018

Raiers

5

Denegar

117/18-19

Raiers

4

Denegar

118/18-19

Raiers

2

Denegar

119/18-19

Raiers

2

Denegar

Núm. exp.

Col·legi

102/18-19

Atès que hi ha hagut un canvi en la situació familiar, s’ha revisat l’expedient
i es proposa atorgar una subvenció segons es descriu a continuació:
% subvenció
atorgada

Núm. exp.

Col·legi

Curs

102/18-19

Raiers

5

100%

117/18-19

Raiers

4

50%

118/18-19

Raiers

2

50%

119/18-19

Raiers

2

50%

Proposta
data inici ajut
1/11/2018
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019

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 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 12 de setembre de 2018:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

192/18-19

Raiers

2

50%

218/18-19

INS Tremp

1 ESO

50%

219/18-19

M. Immaculada

3

50%

232/18-19

Valldeflors

100%

233/18-19

Valldeflors

100%

SEGON.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 de novembre de 2018:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

254/18-19

Raiers

3

50%

102/18-19

Raiers

5

100%

TERCER.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 8 de gener de 2019:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

255/18-19

Raiers

3

50%

256/18-19

Raiers

4

50%

QUART.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 15 de gener de 2019:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

258/18-19

Raiers

2

50%

259/18-19

Raiers

P3

50%

CINQUÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 25 de gener de 2019:
Núm.
Sol·licitud

Escola

260/18-19

Espluga Serra

curs

Proposta de %
subvenció

4

100%

SISÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 11 de febrer de 2019:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

261/18-19

Raiers

P3

50%

SETÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 1 de març de 2019:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

262/18-19

Raiers

P4

50%

263/18-19

Raiers

5

50%

264/18-19

Raiers

3

50%

VUITÈ.- Concedir els ajuts de menjador escolar per al curs 2018-2019
següents, amb el percentatge de subvenció del cost del menjador escolar
que s’indica, amb efectes retroactius del dia 18 de març de 2019:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de
% subvenció

117/18-19

Raiers

4

50%

118/18-19

Raiers

2

50%

119/18-19

Raiers

2

50%

NOVÈ.- Denegar les sol·licituds d’ajut següents:
Núm.
Sol·licitud
243/18-19

Escola
M. Immaculada

015/18-19

Valldeflors

6

016/18-19

Valldeflors

3

068/18-19

Raiers

3

curs
6

Proposta
Motiu denegació
de %
subvenció
Denegar te una incidència amb l'Agència
Tributària i no finalitza el tràmit
Denegar te una incidència amb l'Agència
Tributària i no finalitza el tràmit
Denegar te una incidència amb l'Agència
Tributària i no finalitza el tràmit
Denegar te una incidència amb l'Agència
Tributària i no finalitza el tràmit

069/18-19

Raiers

1

Denegar

070/18-19

Raiers

P3

Denegar

170/18-19

Isona AESO

1

Denegar

207/18-19

Valldeflors

5

Denegar

257/18-19

Valldeflors

P5

Denegar

te una incidència amb l'Agència
Tributària i no finalitza el tràmit
te una incidència amb l'Agència
Tributària i no finalitza el tràmit
te una incidència amb l'Agència
Tributària i no finalitza el tràmit
te una incidència amb l'Agència
Tributària i no finalitza el tràmit
supera el llindar de renda familiar
establert com a màxim

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

Data

2382

06/03/2019

2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400

13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
29/03/2019
02/04/2019
05/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019

Concepte
Residus varis Abocador
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Servei eliminació RSU dipòsit
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer.
Servei de sanejament
Servei de sanejament
Servei de sanejament
Servei de sanejament
Paper i cartró
Recollida i transport vidre
Servei de sanejament
Recollida selectiva
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer.

Deutor
SAT 923 La Colomina
C.C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
C.C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Agència Catalana de l’Aigua
Agència Catalana de l’Aigua
Agència Catalana de l’Aigua
Agència Catalana de l’Aigua
J. Vilella Felip, SL
Ecovidrio
Agència Catalana de l’Aigua
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA

Import €
193,40
7.533,99
46.868,38
12.075,10
4.204,21
1.271,13
792,30
517,95
73.423,05
3.905,76
73.776,99
3.319,90
882,00
2.466,22
65.872,32
4.621,31
1.778,69
902,84
590,19

08/04/2019

2401

08/04/2019

2402

08/04/2019

2403

08/04/2019

2404

Paper i cartró
Servei eliminació RSU
Servei eliminació RSU
Servei eliminació RSU

J. Vilella Felip, SL
C. C. Alta Ribagorça
C. Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà

1.353,60
8.490,15
47.750,44
15.106,11

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

Data

Concepte

Deutor

1/2019

31/01/2019

CDIAP Pallars Jussà Gener 2019

Generalitat de Catalunya

2/2019

28/02/2019

CDIAP Pallars Jussà Febrer 2019

Generalitat de Catalunya

Import €
8.601,79
8.869,55

De conformitat amb les competències que li atorga el Decret de Gerència
66/2003, l’article 16 (2.2 a) del Reglament Orgànic i de funcionament dels
òrgans de govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del
Consell en data 6 d’octubre de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de
desembre de 2015 i resta de legislació de règim local concordant.
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
ÚNIC.- Aprovar les factures emeses, descrites a la part expositiva d’aquest
acord.
Tretzè.- 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
GFP – 6852663-MTSV – 7866055-EMG – 3795875-EBC – 5230467-AEP – 7809013-JDG – 7807249-DHG – 3868956-BPP – 4612223-OQM – 3877067-JTA – 7808772-ARC – 4074025-LCL – 4109634-EFM – 3785154--

Import fiança
26,00 €
4,00 €
13,00 €
16,00 €
26,00 €
40,00 €
37,00 €
39,50 €
69,00 €
26,00 €
38,00 €
9,00 €
109,00 €

Atès que a l’empresa Taxi TJ Pallars, SL ha sol·licitat el retorn de la fiança
definitiva que va dipositar per respondre del compliment de la contractació
del servei que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:

Servei: Servei de Transport Escolar amb vehicles de menys de 9 places, pels
cursos escolars 2018-2019 al 2021-2022, de la Línia Els Masos de Llimiana-Tremp
Import: 2.823,50 €

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 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
GFP – 6852663-MTSV – 7866055-EMG – 3795875-EBC – 5230467-AEP – 7809013-JDG – 7807249-DHG – 3868956-BPP – 4612223-OQM – 3877067-JTA – 7808772-ARC – 4074025-LCL – 4109634-EFM – 3785154--

Import fiança
26,00 €
4,00 €
13,00 €
16,00 €
26,00 €
40,00 €
37,00 €
39,50 €
69,00 €
26,00 €
38,00 €
9,00 €
109,00 €

SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Taxi TJ
Pallars, SL per respondre del compliment de la contractació del servei que
es descriu a continuació i per l’import que s’indica:

Servei: Servei de Transport Escolar amb vehicles de menys de 9 places, pels
cursos escolars 2018-2019 al 2021-2022, de la Línia Els Masos de Llimiana-Tremp
Import: 2.823,50 €

TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per
a l’execució d’aquest acord.

Catorzè.- Informes. Exp. 173/2019
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
Quinzè.- Precs i preguntes. Exp. 172/2019
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
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,

