ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 11 DE JUNY DE 2018
NÚM.: 4/2018
DATA: 11 de juny de 2018
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.50 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
VICEPRESIDENTA 1a
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
VICEPRESIDENT 2n
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
CONSELLERS
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SRA. ANNA RITZ ESCUR
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. 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, 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 Junta de govern de la sessió
extraordinària de 23 d’abril de 2018. Exp.151/2018
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió extraordinària del dia 23 d’abril 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 extraordinària del dia 23 d’abril de 2018, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 228/2018.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten
a l’expedient núm. 228/2018, que es donen íntegrament per reproduïts i
que es descriuen a continuació: Número: 282/2017 aprovant la
contractació del subministrament d’un “Remolque 2E 19,5” con giratòria” a
l’empresa LeciTravel. 49/2018 aprovant l’inici de l’expedient de
contractació dels honoraris tècnics per la redacció del projecte bàsic i
executiu i direcció d’obra de l’acció 2. “Implantació d’un sender natural i
d’interpretació patrimonial a les Adoveries de la Font Vella” per contracte
menor i l’adjudicació a favor de l’arquitecte Joaquim Solé Mir. 73/2018
aprovant el projecte executiu de l’obra “Creació de la Xarxa de senders
interpretatius del patrimoni megalític”. 75/2018 aprovant el text del
conveni de col·laboració amb CAIXABANK, SA per la prestació de serveis de
cobrament de tributs i preus públics. 76/2018 aprovant la Fitxa 1. Servei
d’informació i Atenció a les Dones i la Fitxa 2. Polítiques d’igualtat de gènere
i sol·licitud de subvenció a l’ICD. 77/2018 aprovant inicialment les Bases
reguladores del sorteig “Fes un Like”. 78/2018 aprovant l’adjudicació del
procediment obert per la contractació del servei de teleassistència a favor
de l’empresa Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. 80/2018 aprovant el
complement de millora del sou a la Sra. OLL. 82/2018 declarant aprovat el

llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos al concurs de mèrits d’una
plaça de tècnic de comunicació. 83/2018 aprovant l’adjudicació del
procediment obert de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i arranjament
de la xarxa de camins d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà. 20172018” a favor de l’empresa Ecoasfalt, SA. 87/2018 aprovant la memòria
de l’activitat “Esport Blanc Escolar. Curs 2017-2018” i sol·licitud de
subvenció al Consell Català de l’Esport. 89/2018 aprovant la baixa del
COSE del menor RMR. 90/2018 aprovant el servei de teleassistència a
varis usuaris. 91/2018 aprovant la renovació del COSE de la menor AJF.
92/2018 aprovant la renovació del COSE dels menors A i CFM. 93/2018
aprovant la renovació del COSE de la menor ROR. 94/2018 aprovant el
text del conveni entre el Consell Comarcal i l’Associació ALBA Jussà per la
realització de pràctiques del Sr. ARD. 95/2018 aprovant el nomenament
del Sr. MPB com a personal funcionari interí del Consell Comarcal. 97/2018
aprovant el complement de millora del sou de la Sra. PTV. 98/2018
aprovant la baixa del contracte de treball de la Sra. LAF. 102/2018
aprovant el servei de teleassistència a varis usuaris. 103/2018 declarant la
urgència per realitzar les actuacions “Reparació dels danys causats per les
pluges al centre de tractament de residus supracomarcal del Pallars Jussà”,
aprovant la memòria descriptiva i pressupost i sol·licitud de subvenció al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
104/2018 sol·licitant al Ministerio del Interior una subvenció per les
actuacions “Reparació dels danys causats per les pluges al centre de
tractament de residus supracomarcal del Pallars Jussà”. 105/2018
sol·licitant al Departament de Territori i Sostenibilitat una pròrroga per
l’execució de l’obra “Pla d’actuacions de conservació i arranjament de la
xarxa de camins d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà 2017-2018”.
108/2018 aprovant el conveni de col·laboració entre FGC i el Consell
Comarcal. 109/2018 aprovant el conveni de col·laboració entre l’Ateneu
Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i SOM Mibilitat SCCL. 112/2018 aprovant
l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal i Càritas Diocesana
d’Urgell. 113/2018 aprovant la memòria “Camins del Jussà. 2017-2018.
Manteniment de la Xarxa de senders” i sol·licitud de subvenció a l’IDAPA.
114/2018 aprovant la memòria “memòria per a la sol·licitud d’una
subvenció de cooperació territorial a l’Alt pirineu i Aran” i sol·licitud de
subvenció a l’IDAPA. 115/2018 nomenant la Sra. EFC delegada de
protecció de dades del Consell Comarcal. 117/2018 declarant desert el
procediment obert del subministrament d’un tròmel mòbil i aprovant
l’adjudicació per procediment negociat a favor de l’empresa General Green
Services, SL. 120/2018 aprovant el conveni de col·laboració entre el
Consorci Leader Pirineu Occidental i el Consell Comarcal per la prestació de
serveis de suport tècnic al projecte “Leader Natura”. 122/2018 aprovant
l’acord de desplegament del Servei d’Atenció Integral Local (SAI) per a
persones LGBTI entre la Direcció General d’Igualtat i el Consell Comarcal.
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 228/2018 i es donen íntegrament
per reproduïts.
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 227/2018
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consta a
l’expedient núm. 227/2018 que es donen íntegrament per reproduïts i que
es descriuen a continuació: Número 30/2018 aprovant el pagament de
vàries factures. 31/2018 aprovant el pagament de vàries factures.
33/2018 aprovant la compra de tiquets pel IX Campionat Contro Recontro,
el pagament de la taxa d’inserció d’un anunci al BOPL i una bestreta per
urgència social a la Sra. CVI. 34/2018 aprovant el pagament de dietes i
quilometratge a la nòmina del mes d’abril de 2018 de varis treballadors.
35/2018 aprovant varis pagaments (ENDESA, NFC i ARC). 36/2018
aprovant el pagament de l’incentiu a la participació en el marc dels
Projectes Integrals 2016. 37/2018 aprovant el pagament de subvencions
atorgades a entitats, associacions, ajuntaments. 38/2018 aprovant el
pagament de vàries factures. 39/2018 aprovant l’atorgament d’una
bestreta de caixa per ajuts d’urgència social a la Sra. CVI. 40/2018
atorgant el premi del concurs “Premi Jove Emprenedor/a, 2017 i el seu
pagament. 42/2018 aprovant el pagament de la taxa d’inserció d’un
anunci al BOPL i varies factures. 43/2018 aprovant un avançament de la
nòmina del mes de maig a la Sra. LSN. 44/2018 aprovant el pagament de
dietes i quilometratge a la nòmina del mes de maig de 2018 de varis
treballadors. 45/2018 atorgant un ajut d’urgència social a la Sra. MEA.
46/2018 aprovant el pagament de subvencions atorgades a entitats,
associacions, ajuntaments.
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 227/2018 i es donen íntegrament per
reproduïts.
Quart.- Aprovació de la contractació del servei de menjadors
escolars al Pallars Jussà, pels cursos 2018-2019 al 2021-2022, per
procediment obert. Exp. 209/2018.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de
menjador, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2016.
Vist l’informe tècnic, de data 23 de maig de 2018, que consta a l’expedient,
on es justifica la idoneïtat de la contractació del servei de menjadors
escolars dels centres escolars: Escola AESO d’Isona, IES de Tremp, Escola
Els Raiers de la Pobla de Segur i INS de La Pobla de Segur.
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de
menjadors escolars al Pallars Jussà, per procediment obert i regulació
harmonitzada, pels cursos escolars 2018-2019 al 2021-2022, amb un
pressupost de licitació total de 838.824,24 € més l’IVA vigent 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:
Lot 1. Escola AESO d’Isona i Institut de Tremp, amb un pressupost de
360.187,92 € més l’IVA vigent.
Lot 2. Escola Els Raiers i INS de la Pobla de Segur, amb un pressupost de
478.636,32 € més l’IVA vigent.
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, 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 (2.3 f) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient per la contractació del servei de menjadors
escolars al Pallars Jussà, per procediment obert i regulació harmonitzada,
de forma independent:
Lot 1. Escola AESO d’Isona i Institut de Tremp, amb un pressupost de
360.187,92 € més l’IVA vigent.
Lot 2. Escola Els Raiers i INS de la Pobla de Segur, amb un pressupost de
478.636,32 € més l’IVA vigent.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de
menjadors escolars al Pallars Jussà, per procediment obert i regulació
harmonitzada i per més d’un criteri d’adjudicació, pels cursos escolars
2018-2019 al 2021-2022, amb un pressupost de licitació total de
838.824,24 € més l’IVA vigent.
TERCER.- Autoritzar la despesa corresponent que comportarà el present
contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núm. 1326227906,
1326227935 i 1326227948 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.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Cinquè.- Aprovació de la contractació del servei de transport escolar
al Pallars Jussà, pels cursos 2018-2019 al 2021-2022, amb vehicles
de més de 9 places, per procediment obert. Exp. 208/2018.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de
menjador, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2016.
Vist l’informe tècnic, de data 23 de maig de 2018, que consta a l’expedient,
on es justifica la idoneïtat de la contractació del servei de transport escolar
al Pallars Jussà pels cursos 2018-2019 al 2021-2022 amb vehicles de més
de 9 places.

Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de transport
escolar al Pallars Jussà, amb vehicles de més de 9 places, per procediment
obert i regulació harmonitzada, pels cursos escolars 2018-2019 al 20212022 amb un pressupost de licitació total de 1.580.458,31 € més l’IVA
vigent 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:

Figuerola-Tremp

Total contracte 4
anys IVA exclòs
151.499,26 €
37.874,81 €
144.498,64 €
36.124,66 €
169.956,77 €
42.489,19 €

Basturs-Isona-Tremp

73.230,88 €

La Vall de Barcedana-Tremp

60.361,75 €

Lot 1. LÍNIES ACTIVES
AGBS-Tremp
Guàrdia-Tremp

TOTAL

Lot 2. LÍNIES ACTIVES

Totals anuals
IVA exclòs

250.081,29 €
Totals anuals
IVA exclòs

Pessonada-La Pobla de Segur

47.870,78 €

La Pobla de Segur-Tremp

38.966,08 €

Sort-Tremp

58.196,42 €
TOTAL

145.033,28 €
TOTAL

292.923,54 €
241.447,00 €

1.000.325,21 €
Total contracte 4
anys IVA exclòs
191.483,12 €
155.864,30 €
232.785,68 €
580.133,10 €
1.580.458,31 €

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

PRIMER.- Aprovar l’expedient per la contractació del servei de transport
escolar al Pallars Jussà amb vehicles de més de 9 places, per procediment
obert i regulació harmonitzada, de forma independent:

Figuerola-Tremp

Total contracte 4
anys IVA exclòs
151.499,26 €
37.874,81 €
144.498,64 €
36.124,66 €
169.956,77 €
42.489,19 €

Basturs-Isona-Tremp

73.230,88 €

La Vall de Barcedana-Tremp

60.361,75 €

Lot 1. LÍNIES ACTIVES
AGBS-Tremp
Guàrdia-Tremp

TOTAL

Lot 2. LÍNIES ACTIVES

Totals anuals
IVA exclòs

250.081,29 €
Totals anuals
IVA exclòs

Pessonada-La Pobla de Segur

47.870,78 €

La Pobla de Segur-Tremp

38.966,08 €

Sort-Tremp

58.196,42 €
TOTAL

145.033,28 €
TOTAL

292.923,54 €
241.447,00 €

1.000.325,21 €
Total contracte 4
anys IVA exclòs
191.483,12 €
155.864,30 €
232.785,68 €
580.133,10 €
1.580.458,31 €

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de
transport escolar al Pallars Jussà, amb vehicles de més de 9 places, per
procediment obert i regulació harmonitzada i per més d’un criteri
d’adjudicació, pels cursos escolars 2018-2019 al 2021-2022, amb un
pressupost de licitació total de 1.580.458,31 € més l’IVA vigent.
TERCER.- Autoritzar la despesa corresponent que comportarà el present
contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núm. 1326227913
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.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Aprovació de la contractació del servei de transport escolar al
Pallars Jussà, pels cursos 2018-2019 al 2021-2022, amb vehicles de
menys de 9 places, per procediment obert. Exp. 232/2018.
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà relatiu a la delegació de competències
quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de
menjador, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 de juny de 2016.

Vist l’informe tècnic, de data 23 de maig de 2018, que consta a l’expedient,
on es justifica la idoneïtat de la contractació del servei de transport escolar
al Pallars Jussà pels cursos 2018-2019 al 2021-2022 amb vehicles de
menys de 9 places.
Vistos el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de transport
escolar al Pallars Jussà, amb vehicles de menys de 9 places, per
procediment obert i regulació harmonitzada, pels cursos escolars 20182019 al 2021-2022, amb un pressupost de licitació total d’1.026.343,92 €
més l’IVA vigent 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:
Núm.
de
Lot

Totals anuals
IVA exclòs €

LÍNIES TAXIS

Total Contracte 4
anys IVA exclòs €

1 Abella-Isona

12.870,10

51.480,40

2 Sapeira-Aulàs-Espluga de Serra

13.846,71

55.386,84

3 Aulàs-Campament d'Areny

13.128,09

52.512,36

4 Comiols-Benavent-Biscarri-Isona

14.568,81

58.275,24

5 Vilamolat-Tremp

19.324,86

77.299,44

6 Masies d'Abella-Isona
Estavill-Envall-La Pobleta-La Plana
7 de Mont-ros

15.984,70

63.938,80

17.616,81

70.467,24

8 Claverol-La Pobla de Segur

10.924,44

43.697,76

9 L'Ametlla-Tremp

19.045,20

76.180,80

10 Serradell-La Pobla de Segur

15.643,26

62.573,04

11 Mentui-La Plana de Mont-ros
Capdella-Aguiró-La Plana de Mont12 ros

17.122,98

68.491,92

19.838,16

79.352,64

13 Rivert-La Pobla de Segur

17.197,32

68.789,28

14 Moror-Tremp

15.124,65

60.498,60

15 Els Masos de Llimiana-Tremp

14.117,52

56.470,08

16 Pobella-La Plana de Mont-ros

20.232,37

80.929,48

256.585,98 €

1.026.343,92 €

TOTALS

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, 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 (2.3 f) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient per la contractació del servei de transport
escolar al Pallars Jussà amb vehicles de menys de 9 places, per
procediment obert i regulació harmonitzada, de forma independent:
Núm.
de
Lot

Totals anuals
IVA exclòs €

LÍNIES TAXIS

Total Contracte 4
anys IVA exclòs €

1 Abella-Isona

12.870,10

51.480,40

2 Sapeira-Aulàs-Espluga de Serra

13.846,71

55.386,84

3 Aulàs-Campament d'Areny

13.128,09

52.512,36

4 Comiols-Benavent-Biscarri-Isona

14.568,81

58.275,24

5 Vilamolat-Tremp

19.324,86

77.299,44

6 Masies d'Abella-Isona
Estavill-Envall-La Pobleta-La Plana
7 de Mont-ros

15.984,70

63.938,80

17.616,81

70.467,24

8 Claverol-La Pobla de Segur

10.924,44

43.697,76

9 L'Ametlla-Tremp

19.045,20

76.180,80

10 Serradell-La Pobla de Segur

15.643,26

62.573,04

11 Mentui-La Plana de Mont-ros
Capdella-Aguiró-La Plana de Mont12 ros

17.122,98

68.491,92

19.838,16

79.352,64

13 Rivert-La Pobla de Segur

17.197,32

68.789,28

14 Moror-Tremp

15.124,65

60.498,60

15 Els Masos de Llimiana-Tremp

14.117,52

56.470,08

16 Pobella-La Plana de Mont-ros

20.232,37

80.929,48

256.585,98 €

1.026.343,92 €

TOTALS

SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions tècniques redactats per la contractació del servei de
transport escolar al Pallars Jussà, amb vehicles de menys de 9 places, per
procediment obert i regulació harmonitzada i per més d’un criteri

d’adjudicació, pels cursos escolars 2018-2019 al 2021-2022, amb un
pressupost de licitació total d’ 1.026.343,92 € més l’IVA vigent.
TERCER.- Autoritzar la despesa corresponent que comportarà el present
contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núm. 1326227913
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.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Setè.- 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.
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

237/17-18

Raiers

1

50%

238/17-18

Raiers

P4

50%

246/17-18

Raiers

5

50%

247/17-18

Raiers

P3

50%

249/17-18

Raiers

1

50%

253/17-18

Raiers

3

50%

254/17-18

Raiers

1

50%

255/17-18

Valldeflors

6

50%

256/17-18

Valldeflors

3

50%

257/17-18

Raiers

P3

Núm.
Sol·licitud

Escola

015/17-18

Valldeflors

Denegar

144/17-18

INS Pobla

Denegar

189/17-18

INS Pobla

Denegar

190/17-18

Els Raiers

Denegar

051/17-18

Valldeflors

Denegar

052/17-18

Valldeflors

Denegar

100 %

Proposta de %
subvenció

Motiu i/o Estat documentació
No han presentat la documentació requerida
No han presentat la documentació requerida
No han presentat la documentació requerida
No han presentat la documentació requerida
Va ingressar en un centre de menors
Va ingressar en un centre de menors

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 1 de març de 2018:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

237/17-18

Raiers

1

50%

238/17-18

Raiers

P4

50%

246/17-18

Raiers

5

50%

247/17-18

Raiers

P3

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 3 d’abril de 2018:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

249/17-18

Raiers

1

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 27 d’abril de 2018:

Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

253/17-18

Raiers

3

50%

254/17-18

Raiers

1

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 2 de maig de 2018:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

255/17-18

Valldeflors

6

50%

256/17-18

Valldeflors

3

50%

CINQUÈ.- 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 31 de maig de 2018:
Núm.
Sol·licitud

Escola

curs

Proposta de %
subvenció

257/17-18

Raiers

P3

100 %

SISÈ.- Denegar els ajuts de menjador escolar per al curs 2017-2018, pels
motius que consta a l’expedient, següents:
Núm.
Sol·licitud

Escola

Proposta de %
subvenció

015/17-18

Valldeflors

Denegar

144/17-18

Ins Pobla

Denegar

189/17-18

INS Pobla

Denegar

190/17-18

Els Raiers

Denegar

051/17-18

Valldeflors

Denegar

052/17-18

Valldeflors

Denegar

Motiu i/o Estat documentació
No han presentat la documentació requerida
No han presentat la documentació requerida
No han presentat la documentació requerida
No han presentat la documentació requerida
Va ingressar en un centre de menors
Va ingressar en un centre de menors

SITÈ.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim
de recursos corresponent.
VUITÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Vuitè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp.
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
Inicials
Nom i
cognoms

DNI

Data inici

Alta/
revisió

2015/00029

MES

4077310--

05/05/2018

ALTA

2018/00094

JTC

3703484--

05/04/2018

ALTA

Núm. exp.
EBASP

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

50%
15h/m
atenció social i personal
68,21% 12h/m
Atenció social i personal
i 9h/m ordre i cura de la llar

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

Inicials
Nom i
cognoms

DNI

Data inici

Alta/
revisió

2015/00029

MES

4077310--

05/05/2018

ALTA

2018/00094

JTC

3703484--

05/04/2018

ALTA

Núm. exp.
EBASP

Tipologia SAD dependència/
% Subv.

50%
15h/m
atenció social i personal
68,21% 12h/m
Atenció social i personal
i 9h/m ordre i cura de la llar

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.

Novè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que les persones descrites a continuació han sol·licitat al Consell
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança que van dipositar per
respondre de la devolució en bon estat del material del Banc de productes
de suport del Pallars Jussà, i per l’import que s’indica:
Persona beneficiària i/o sol·licitant
NSS – 40711210Z
NSS – 40711210Z
COH – 38768098B
MMG – 78062948M
CCP – 78078949K

Import fiança
74,00
96,00
85,00
16,00
53,00

€
€
€
€
€

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 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
NSS – 40711210Z
NSS – 40711210Z
COH – 38768098B
MMG – 78062948M
CCP – 78078949K

Import fiança
74,00
96,00
85,00
16,00
53,00

€
€
€
€
€

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

2221

19/03/2018

2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243

07/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018

Concepte
Recollida vidre
Servei eliminació RSU març
Servei eliminació RSU març
Servei eliminació RSU març
Servei eliminació RSU abril
Servei eliminació RSU abril
Servei eliminació RSI abril
Recollida selectiva
Recollia en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer.
Recollida selectiva
Recollia en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. Transfer.
Recollida vidre
Paper i cartró
Paper i cartró
Ferralla
Oli deix. Tremp
Gestió RAEE PRM cat. FRA
Gestió RAEE PRM cat. FRA
Gestio RAEE PRM cat. FRA

Deutor
Ecovidrio
C. C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
Ballestas Calmet, SL
Grinoil, SL

Import €
2.131,12
7.293,63
50.205,21
13.575,41
8.697,83
36.196,36
12.152,96
4.613,79
1.670,31
766,30
500,96
4.790,50
1.497,33
806,25
527,08
808,93
1.276,52
1.112,09
393,60
595,31

Ecotic
ECO-RAEEs
ERP España

342,98
123,39
113,28

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

Data

1

31/01/2018

2
3
4
5

28/02/2018
31/03/2018
30/04/2018
31/05/2018

Concepte
CDIAP Pallars Jussà gener
CDIAP Pallars Jussà febrer
CDIAP Pallars Jussà març
CDIAP Pallars Jussà abril
CDIAP Pallars Jussà maig

Deutor
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya

Import €
8.200,15
8.969,96
9.036,90
9.472,01
9.271,19

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.
Onzè.- Informes, Precs i preguntes.
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,

