
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 D’AGOST 
DE 2018 
   
NÚM.: 6/2018 
DATA:  7 d’agost de 2018 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a 
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i 
assistits per 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 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA, habilitada per decret de presidència núm. 171/2018 
SRA. NURIA VIU FELIU 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
 
Quòrum 
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de 
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la 
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori 
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones 
que els substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 4 membres de la Junta 
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum. 



 
Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió 
extraordinària i de la sessió extraordinària urgent del dia 11 de juny 
de 2018. Exp. 226/2018 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, de la sessió extraordinària i de la sessió extraordinària urgent del dia  
11 de juny de 2018, que s’han 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 les actes de la Junta de Govern del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, de la sessió extraordinària i de la sessió extraordinària urgent 
del dia  11 de juny de 2018, que s’han tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement dels Decrets de presidència. Exp. 301/2018. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 301/2018, que es donen íntegrament per reproduïts i 
que es descriuen a continuació: Número: 283/2017 aprovant l’adjudicació 
del contracte menor de serveis de redacció del projecte de condicionament 
esportiu de la Presa de Sossis. 71/2018 deixant sense efectes el decret 
núm. 6/2018 i aprovant la renovació del COSE dels menors S i DGP. 
116/2018 aprovant el reconeixement de serveis previs prestats pel Sr. 
MPB i el dret a percebre 2 triennis. 117/2018 declarant desert el 
procediment obert del subministrament d’un tròmel mòbil i aprovant 
l’adjudicació d’un tròmel mòbil T30 a l’empresa General Green Services, SL. 
123/2018 aprovant la formalització d’un acord entre la Fundació Bancària 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” i el Consell Comarcal. 
124/2018 aprovant la pròrroga de la situació contractual dels serveis de 
gestió administrativa laboral del Consell Comarcal a favor de l’empresa 
Despatx Moragues, SL. 126/2018 autoritzant a l’entitat Tuareg 4x4 Club 
Esportiu per la realització de l’excursió anomenada “La ruta de la 



Primavera” els dies 9 i 10 de juny de 2018. 127/2018 autoritzant a 
l’entitat Travel Nexus Spain, SL la realització de l’excursió anomenada “Ruta 
Nexus 4x4” dels del 6 de juny al 30 de novembre de 2018. 128/2018 
autoritzant a l’empresa The Best Pyrenees, SL per realitzar excursions en 
vehicles 4x4 des del 6 de juny fins el desembre de 2018. 129/2018 
aprovant el complement de millora del sou al Sr. CSG. 130/2018 
nomenant la Mesa de contractació del Servei de menjadors escolars al 
Pallars Jussà, pels cursos escolars 2018-2019 al 2021-2022. 131/2018 
aprovant l’adjudicació de l’obra “Creació de la Xarxa de senders 
interpretatius del patrimoni megalític” a favor de l’empresa Geosilva 
Projectes, SL. 132/2018 aprovant la memòria de l’actuació “Projecte 
Pallars Cultural 2018” i sol·licitud de subvenció a l’IEI de la Diputació de 
Lleida. 133/2018 aprovant la memòria de l’actuació “Infraestructures 
complementàries pel Centre de visitants del Pallars Jussà. 2018” i sol·licitud 
de subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida. 135/2018 aprovant el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i la Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya (XATIC). 136/2018 aprovant el conveni de 
col·laboració per a pràctiques en empreses entre el Dep. de Treball, Afers 
Socials i Famílies, l’Associació Reintegra i el Consell Comarcal. 137/2018 
aprovant el nomenament de la Mesa de contractació del servei de transport 
escolar per vehicles de més de 9 places al Pallars Jussà per als cursos 
escolars 2018-2019 al 2021-2022. I del servei de transport escolar per 
vehicles de menys de 9 places al Pallars Jussà per als cursos escolars 2018-
2019 al 2021-2022. 138/2018 aprovant la certificació 4a i última de l’obra 
“Centre Catalitzador de l’oferta de mobilitat turística sostenible de la Pobla 
de Segur” i la fra. Núm. CO 2018179 de l’empresa Cervós, SA. 139/2018  
aprovant el COSE dels menors D, A i AB. 141/2018 aprovant l’adjudicació 
del servei de Logopèdia al CDIAP Pallars Jussà a favor de la Sra. Anna 
Bastida Armada. 146/2018 aprovant el Pla de Seguretat i Salut de l’obra 
“Pla d’actuacions de conservació i arranjament de la xarxa de camins 
d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà. Anualitats 2017-2018”. 
147/2018 aprovant l’adjudicació del servei d’assessorament i assistència 
tècnica en matèria de serveis municipals a favor d’Oscar Balsells Sales. 
148/2018 aprovant la renovació del COSE dels menors W i NH. 151/2018 
aprovant l’adjudicació del servei de protecció de dades a favor de l’empresa 
Objetivo Tarsys, SL. 153/2018 sol·licitant a la direcció general de Protecció 
Social la pròrroga del conveni per la prestació del servei del centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç, per l’anualitat 2019. 157/2018 
aprovant la modificació del contracte de serveis amb l’empresa Limpieza de 
tubos Navarro, SL. 158/2018  aprovant la memòria de l’actuació “Pallars 
cultural 2017” i la sol·licitud de subvenció a l’IDAPA. 163/2018 aprovant el 
Pla de Treball a executar en el marc del Programa integral de suport a les 
persones emprenedores i sol·licitud de subvenció al Departament d’empresa 
i Coneixement. 165/2018 sol·licitant del Departament de Territori i 
Sostenibilitat una subvenció pels serveis de transport públic de viatgers. 
166/2018 aprovant el Pla Comarcal de prevenció de Residus Municipals del 
Pallars Jussà 2018-2022.  



 
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 301/2018 i es donen íntegrament 
per reproduïts. 
 
Tercer.- Coneixement dels Decrets de gerència. Exp. 302/2018. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consta a 
l’expedient núm. 302/2018 que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número 47/2018 aprovant varies factures i el 
seu pagament. 48/2018 aprovant l’oferta de l’empresa Caltex Sistemas, 
SL i Infoagro Systems, SL i el seu pagament. 50/2018 aprovant 
l’atorgament d’una bestreta de caixa a la Sra. Vidal per ajuts d’urgència 
social. 51/2018 aprovant la factura núm. 156/18 de l’ajuntament de 
Tremp i el seu pagament. 52/2018 aprovant el pagament de la factura 
núm. CO 2018033 de l’empresa Cervós, SA. 53/2018 aprovant vàries 
factures i el seu pagament. 54/2018 aprovant vàries factures i el seu 
pagament. 55/2018 aprovant el pagament de la subvenció atorgada a la 
Colla de diables Lo Peirot de Tremp. 56/2018 aprovant el pagament de 
dietes i quilometratge a la nòmina del mes de juny de 2018 de varis 
treballadors. 58/2018 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
59/2018 aprovant el pagament de les subvencions del Pla comarcal 
“Jussaeducació”.  62/2018 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
63/2018 aprovant l’atorgament d’una bestreta de caixa a la Sra. Vidal per 
ajuts d’urgència social.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
 



ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple, mitjançant 
aquesta acta dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que es descriu a la part expositiva d’aquest 
acord i que consta a l’expedient 302/2018 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
Quart.- Adjudicació del servei de menjadors escolars al Pallars 
Jussà, pels cursos 2018-2019 al 2021-2022, per procediment obert. 
Exp. 209/2018.  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2018 d’aprovació 
del 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. 
 
Atès que aquesta licitació, s’ha fet per mitjans electrònics i s’ha dividit 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 anuncis de licitació publicats al DOUE núm. 2018/S 113-258347 el 
15/06/2018 i al perfil del contractant el 12/06/2018. Atès que el dia 11 de 
juliol de 2018, va finalitzar el termini per a la presentació dels licitadors al 
procediment obert. 
 
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 16, 
i 23 de juliol de 2018 i els informes tècnics, que consten a l’expedient i es 
donen íntegrament per reproduïts, amb la proposta d’adjudicació següent: 
 
Lot  1: Escola AESO d’ Isona i Institut IES Tremp a favor de l’empresa 
Alessa Catering Services, SA per import de 355.628,40 € IVA exclòs 
(375.820,56 IVA inclòs). Amb el següent detall: 
El preu del menú diari dels usuaris obligatoris, no obligatoris amb ajuts i voluntaris 
fixos, és de 5,15 € més l’IVA vigent (5,46 € IVA inclòs). 
El preu del menú diari dels usuaris voluntaris esporàdics és de 5,15 € més l’IVA vigent 
(5,46 € IVA inclòs). 
El preu del vetllador d’acollida d’Isona és de 5.044,50 € IVA exempt. 
 
Lot 2: Escola Els Raiers i Institut INS Pobla a favor de l’empresa 
Aramark Servicios de Catering, SLU per import de  471.443,04 €  IVA exclòs  
(495.543,36 € IVA inclòs). Amb el següent detall: 
El preu del menú  diari  dels  usuaris  obligatoris, no obligatoris amb ajuts i voluntaris 
fixos és  de 5,10 € més l’IVA vigent (5,36 € IVA inclòs). 



El preu del menú diari dels usuaris voluntaris esporàdics és de 5,34 €, més l’IVA 
vigent (5,62 € IVA inclòs). 
 
Vistos els articles 154 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
  
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert 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, tal 
com s’indica a continuació: 
Lot  1: Escola AESO d’ Isona i Institut IES Tremp a favor de l’empresa 
Alessa Catering Services, SA per import de 355.628,40 € IVA exclòs 
(375.820,56 IVA inclòs). Amb el següent detall: 
El preu del menú diari dels usuaris obligatoris, no obligatoris amb ajuts i voluntaris 
fixos, és de 5,15 € més l’IVA vigent (5,46 € IVA inclòs). 
El preu del menú diari dels usuaris voluntaris esporàdics és de 5,15€ més l’IVA vigent 
(5,46 € IVA inclòs). 
El preu del vetllador d’acollida d’Isona és de 5.044,50 € IVA exempt. 
 
Lot 2: Escola Els Raiers i Institut INS Pobla a favor de l’empresa 
Aramark Servicios de Catering, SLU per import de  471.443,04 €  IVA exclòs  
(495.543,36 € IVA inclòs). Amb el següent detall: 
El preu del menú  diari dels usuaris obligatoris, no obligatoris amb ajuts i voluntaris 
fixos és  de 5,10 € més l’IVA vigent (5,36€ IVA inclòs). 
El preu del menú diari dels usuaris voluntaris esporàdics és de 5,34€, més l’IVA vigent 
(5,62€ IVA inclòs). 
 
SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant i la formalització al DOUE i condicionar la formalització del 
contracte a la presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.18 
del Plec de clàusules administratives particulars. 
TERCER.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i 
d’acord amb el següent detall: 
2a.- Per al Lot 1: Aramark Servicios de Catering, SLU. 
2a.- Per al Lot 2: Alessa Catering Services, SA. 
QUART.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en 
la licitació, amb el règim de recursos corresponent. 
CINQUÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 



Cinquè.- Adjudicació 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 l’acord de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2018 d’aprovació 
del Plec de Clàusules administratives particulars i del 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. 
 
Atès que aquesta licitació, s’ha fet per mitjans electrònics i s’ha dividit en 
els següents lots independents: 

Lot 1. LÍNIES ACTIVES 
Totals anuals 

IVA exclòs 
Total contracte 4 
anys IVA exclòs 

AGBS-Tremp 37.874,81 € 151.499,26 € 

Guàrdia-Tremp 36.124,66 € 144.498,64 € 

Figuerola-Tremp 42.489,19 € 169.956,77 € 

Basturs-Isona-Tremp 73.230,88 € 292.923,54 € 

La Vall de Barcedana-Tremp 60.361,75 €  241.447,00 € 

TOTAL 250.081,29 € 1.000.325,21 € 

Lot 2. LÍNIES ACTIVES 
Totals anuals  

IVA exclòs 
Total contracte 4 
anys IVA exclòs 

Pessonada-La Pobla de Segur 47.870,78 € 191.483,12 € 

La Pobla de Segur-Tremp 38.966,08 € 155.864,30 € 

Sort-Tremp 58.196,42 € 232.785,68 € 

TOTAL 145.033,28 € 580.133,10 € 

T O T A L  1.580.458,31 € 
 
Vistos els anuncis de licitació publicats al DOUE núm. 2018/S 122-278105 el 
28/06/2018 i al perfil del contractant el 25/06/2018. Atès que el dia 24 de 
juliol de 2018, va finalitzar el termini per a la presentació dels licitadors al 
procediment obert. 
 
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 26 
de juliol de 2018 i 1 d’agost de 2018 i els informes tècnics, que consten a 
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la proposta 
d’adjudicació següent: 
 

 
Línies Empresa 

Adjudicatària  

Import 
d’adjudicació  

IVA exclòs 

Import d’adjudicació  
IVA exclòs 

Línies Actives 
Lot 1 

Autocars Palmerola, SL 
 

250.073,00 €/anuals  1.000.292,00 €/4 anys 



Línies Actives 
Lot 2 

Autocars Franch, SL 
 

145.033,28 €/anuals  580.133,10 €/4 anys 

 
I desglossada com s’indica a continuació: 
 

Autocars Palmerola, SL 
Lot 1. Línies Actives 

Totals anuals 
IVA exclòs 

Total contracte 4 
anys IVA exclòs 

AGBS-Tremp 37.873,00 € 151.492,00 € 

Guàrdia-Tremp 36.123,00 € 144.492,00 € 

Figuerola-Tremp 42.488,00 € 169.952,00 € 

Basturs-Isona-Tremp 73.229,00 € 292.916,00 € 

La Vall de Barcedana-Tremp 60.360,00 €  241.440,00 € 

TOTAL 250.073,00 € 1.000.292,00 € 

 
Autocars Franch, SL  
Lot 2. Línies Actives 

Totals anuals  
IVA exclòs 

Total contracte 4 
anys IVA exclòs 

Pessonada-La Pobla de Segur 47.870,78 € 191.483,12 € 

La Pobla de Segur-Tremp 38.966,08 € 155.864,30 € 

Sort-Tremp 58.196,42 € 232.785,68 € 

TOTAL 145.033,28 € 580.133,10 € 

 
Vistos els articles 154 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
  
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert 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, tal com 
s’indica a continuació: 
Lot 1: a l’empresa Autocars Palmerola, SL, amb el següent detall i 
per l’import que s’indica: 
 

Lot 1. Línies actives 
 

Totals anuals 
IVA exclòs 

Total contracte 4 
anys IVA exclòs 

AGBS-Tremp 37.873,00 € 151.492,00 € 

Guàrdia-Tremp 36.123,00 € 144.492,00 € 

Figuerola-Tremp 42.488,00 € 169.952,00 € 



Basturs-Isona-Tremp 73.229,00 € 292.916,00 € 

La Vall de Barcedana-Tremp 60.360,00 €  241.440,00 € 

TOTAL 250.073,00 € 1.000.292,00 € 

 
Lot 2: a l’empresa Autocars Franch, SL amb el següent detall i per 
l’import que s’indica: 
 

Lot 2. Línies Actives  
Totals anuals  

IVA exclòs 
Total contracte 4 
anys IVA exclòs 

Pessonada-La Pobla de Segur 47.870,78 € 191.483,12 € 

La Pobla de Segur-Tremp 38.966,08 € 155.864,30 € 

Sort-Tremp 58.196,42 € 232.785,68 € 

TOTAL 145.033,28 € 580.133,10 € 

 
SEGON.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant i la formalització al DOUE i condicionar la formalització del 
contracte a la presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.18 
del Plec de clàusules administratives particulars. 
TERCER.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part 
en la licitació, amb el règim de recursos corresponent. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Sisè.- Adjudicació 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 l’acord de la Junta de Govern de data 11 de juny de 2018 d’aprovació 
del Plec de Clàusules administratives particulars i del 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 
d’1.026.343,92 € més l’IVA vigent. 
 
Atès que aquesta licitació, es farà per mitjans electrònics i es dividirà en els 
següents lots independents: 
 

Núm. 
de 
Lot 

 
LÍNIES TAXIS 

Totals anuals 
IVA exclòs € 

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   15.984,70 63.938,80 

7 
Estavill-Envall-La Pobleta-La Plana de 
Mont-ros 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  17.122,98 68.491,92 

12 Capdella-Aguiró-La Plana de Mont-ros  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 

 
TOTALS  256.585,98 € 1.026.343,92 € 

 
Vistos els anuncis de licitació publicats al DOUE núm. 2018/S 123-280919 el 
29/06/2018 i al perfil del contractant el 27/06/2018. Atès que el dia 26 de 
juliol de 2018, va finalitzar el termini per a la presentació dels licitadors al 
procediment obert. 
 
Vistes les actes de la reunió de la Mesa de contractació, reunida els dies 31 
de juliol de 2018, 3 i 6 d’agost de 2018 i els informes tècnics, que consten a 
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, amb la proposta 
d’adjudicació dels lots següents i per l’import que s’indica a continuació: 
 

Núm. 
de 
Lot LÍNIA 

 
 

Adjudicatari/a 

Total anual  € 
(10% IVA 

inclòs) 

Total Contracte 4 
anys  € (10% IVA 

inclòs) 
1 Abella-Isona Jordi Gros Erill  14.157,11 56.628,44 
5 Vilamolat-Tremp  Santiago Garcia López  18.068,66 

 
72.274,64 

6 Masies d'Abella-Isona   Regina Bernado Vilana  17.583,10 70.332,68 
7 Estavill-Envall-La Pobleta-La 

Plana de Mont-ros 
Riel Afonso Vidal  

18.990,92 75.963,68 
8 Claverol-La Pobla de Segur  Transport Robert 

Bochaca,SLU 
12.016,00 

 
48.064,00 

 
9 L’Ametlla-Tremp  Santiago Garcia López 17.807,26 

 
71.229,04 

 
10 Serradell-La Pobla de Segur Rosa M.Gabarra Brenuy  16.347,20 

 
65.388,82 

 
11 Mentui-La Plana de Mont-

ros  
Transport Robert 
Bochaca,SLU  17.704,00 70.816,00 

12 
 

Capdella-Aguiró-La Plana de 
Mont-ros  

Transport Robert 
Bochaca, SLU 

18.549,00 
 

74.196,00 
 

14 Moror-Tremp  Santiago Garcia López  15.554,58 62.218,32 
15 Els Masos de Llimiana-

Tremp 
Santiago Garcia López 

15.381,30 61.525,20 
16 Pobella-La Plana de Mont-

ros  
Transport Robert 
Bochaca, SLU  17.804,00 71.216,00 

 
I amb la proposta de declarar deserts els següents lots: 



Núm. de Lot LÍNIA 

2 Sapeira-Aulàs-Espluga de Serra  

3 Aulàs-Campament d'Areny 

4 Comiols-Benavent-Biscarri-Isona 

13 Rivert-La Pobla de Segur 
 
Vistos els articles 154 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f) del 
Reglament orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació del Ple de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
  
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5 
membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del procediment obert per la contractació 
del servei de transport escolar al Pallars Jussà, amb vehicles de meys 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, tal com 
s’indica a continuació: 
 

Núm. 
de 
Lot LÍNIA 

 
 

Adjudicatari/a 

Total anual  € 
(10% IVA 

inclòs) 

Total Contracte 4 
anys  € (10% IVA 

inclòs) 

1 Abella-Isona Jordi Gros Erill  14.157,11 56.628,44 

5  Vilamolat-Tremp  
Santiago Garcia López  18.068,66 

 
72.274,64 

6 Masies d'Abella-Isona   Regina Bernado Vilana  17.583,10 70.332,68 

7 
Estavill-Envall-La Pobleta-La 
Plana de Mont-ros 

Riel Afonso Vidal  
18.990,92 75.963,68 

8 Claverol-La Pobla de Segur  Transport Robert 
Bochaca,SLU 

12.016,00 
 

48.064,00 
 

9 L’Ametlla-Tremp  
Santiago Garcia López  17.807,26 

 
71.229,04 

 
10 Serradell-La Pobla de Segur Rosa M.Gabarra Brenuy  16.347,20 

 
65.388,82 

 
11 Mentui-La Plana de Mont-

ros  
Transport Robert 
Bochaca,SLU  17.704,00 70.816,00 

12 
 

Capdella-Aguiró-La Plana de 
Mont-ros  

Transport Robert 
Bochaca, SLU 

18.549,00 
 

74.196,00 
 

14 Moror-Tremp  Santiago Garcia López  15.554,58 62.218,32 

15 
Els Masos de Llimiana-
Tremp 

Santiago Garcia López 
15.381,30 61.525,20 

16 
Pobella-La Plana de Mont-
ros  

Transport Robert 
Bochaca, SLU  17.804,00 71.216,00 

 
SEGON.- Declarar deserts els lots següents: 



 
Núm. de Lot LÍNIA 

2 Sapeira-Aulàs-Espluga de Serra  

3 Aulàs-Campament d'Areny 

4 Comiols-Benavent-Biscarri-Isona 

13 Rivert-La Pobla de Segur 
 
TERCER.- Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte al perfil del 
contractant i la formalització al DOUE i condicionar la formalització del 
contracte a la presentació de la documentació que consta a la clàusula 1.18 
del Plec de clàusules administratives particulars. 
QUART.- Establir l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, als quals s’adjudica automàticament en cas hi hagi renúncies 
a algun lot, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació i 
d’acord amb el següent detall: 
 

Núm. 
de Lot 

LÍNIA Núm. d’ordre 
Adjudicació  

Adjudicatari/a 

5 Vilamolat-Tremp 2n Benito Espuñes Vila  

  3r Taxi T. J. Pallars SL 

9 L'Ametlla-Tremp 2n Benito Espuñes Vila  

  3r Taxi T. J. Pallars SL 

10 Serradell-La Pobla de Segur 2n Marcelino Ribera Rius  

12 Capdella-Aguiró-La Plana de Mont-ros  2n Carlos Moyes Areny  

14 Moror-Tremp   2n Mireia Bosch Ricart  

  3r Benito Espuñes Vila  

  4t Taxi T.J. Pallars, SL  

15 Els Masos de Llimiana-Tremp 2n Mireia Bosch Ricart  

  3r Taxi T.J. Pallars, SL  

16 Pobella-La Plana de Mont-ros  2n Riel Afonso Vidal  

  3r Carlos Moyes Areny  

 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part a 
la licitació, amb el règim de recursos corresponent. 
SISÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Setè.- Aprovació de la 2a addenda del conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Torre de Capdella, per la 
gestió del servei de menjador escolar. Exp. 21/2016. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella, per la gestió del servei 
de menjador escolar del centre escola La Vall Fosca de la Plana de Mont-rós, 



que consta a l’expedient, aprovat per la Junta de Govern en la sessió 
ordinària d’1 de març de 2016. 
 
Atès que la clàusula 7a del conveni estableix que la vigència d’aquest serà 
des de la signatura fins a la finalització del curs 2016-2017, amb possibilitat 
de pròrroga. 
 
Vist l’informe tècnic de data 25 d’abril de 2017, que consta a l’expedient, 
amb la proposta favorable a la pròrroga que estableix el conveni. 
 
Atès que en data 29 d’agost de 2017, es va signar la primera addenda al 
conveni. 
 
Vista la segona addenda del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella, per la 
gestió del servei de menjador escolar del centre escola La Vall Fosca de la 
Plana de Mont-rós, que consta a l’expedient, per al curs escolar 2018-2019.  
 
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 i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya preveuen 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 la segona addenda del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella, 
per la gestió del servei de menjador escolar del centre escola La Vall Fosca 
de la Plana de Mont-rós, que consta a l’expedient, per al curs escolar 2018-
2019.  
SEGON.- Facultar el president per la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’ajuntament de La Torre de Capdella. 
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. 
 
Vuitè.- Atorgament de subvencions a entitats i/o associacions i 
ajuntaments. Exp. 384/2017. 
 
Vistes les sol·licituds de subvenció, presentades per associacions, entitats i 
ajuntaments de la comarca, que consten a l’expedient núm. 384/2017 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 2018: 
 

Sol·licitant Concepte 
Associació Cultural i Recreativa Teatre Per a 
Tothom 

Colònies Mai Tant Lleure 2018 
 

Ajuntament de Salàs de Pallars  XIV Diada de Rememoració de la Fira de Salàs 
José F. Luna Vera  Rodatge d'un curt metratge  
Coral Verge de Ribera  Projecte Veus del Pallars  
Ajuntament La Pobla de Segur  1a edició Red Mountain Beer Fest  

Montserrat Santamaria Jordana  
Exposició "Cent anys de vida a les cases de 
Palau 1834-1936" 

Ajuntament de Salàs de Pallars  IV Fira de la Terra, naturalment Salàs  
Ajuntament de Salàs de Pallars  XXVIII Fira d'Art de Salàs de Pallars  
Ajuntament La Pobla de Segur  La Vila del Llibre  

Ajuntament de Salàs de Pallars  
Publicació L'arquitectura de les eres de la Fira 
de Salàs 

Escola Valldeflors  Inversió en noves tecnologies  
Ajuntament de Llimiana  9a Fira del Mostillo i 6a trobada de forjadors 
Escola Folk del Pirineu TRAM (A.C.T.M.) Projecte activitats de l'escola curs 2017-2018 
Cercle d'Agermanament  XXXI Pujada al Port de Salau  
 



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 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’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 Concepte 
Import 

atorgat € 
Associació Cultural i Recreativa Teatre 
Per a Tothom 

Colònies Mai Tant Lleure 2018 
 

600,00 

Ajuntament de Salàs de Pallars  
XIV Diada de Rememoració de la 
Fira de Salàs 

500,00 

José F. Luna Vera  Rodatge d'un curt metratge  300,00 
Coral Verge de Ribera  Projecte Veus del Pallars  400,00 
Ajuntament La Pobla de Segur  1a edició Red Mountain Beer Fest  500,00 

Montserrat Santamaria Jordana  
Exposició "Cent anys de vida a les 
cases de Palau 1834-1936" 

200,00 

Ajuntament de Salàs de Pallars  
XXVIII Fira d'Art de Salàs de 
Pallars  

500,00 

Ajuntament La Pobla de Segur  La Vila del Llibre  500,00 

Ajuntament de Salàs de Pallars  
Publicació L'arquitectura de les 
eres de la Fira de Salàs 

200,00 

Escola Valldeflors  Inversió en noves tecnologies  800,00 

Ajuntament de Llimiana  
9a Fira del Mostillo i 6a trobada de 
forjadors 

500,00 

Escola Folk del Pirineu TRAM (A.C.T.M.) 
Projecte activitats de l'escola curs 
2017-2018 

400,00 

Cercle d'Agermanament  XXXI Pujada al Port de Salau  200,00 
 
SEGON.- Denegar la sol·licitud de subvenció següent: 

Sol·licitant Concepte 
Ajuntament de Salàs de Pallars IV Fira de la Terra, naturalment Salàs  
 
TERCER.- 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. 



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. 
 
Novè.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que les persones descrites a continuació han sol·licitat al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà la devolució de la fiança que van dipositar per 
respondre de la devolució en bon estat del material del Banc de productes 
de suport del Pallars Jussà, i per l’import que s’indica: 
 

Persona beneficiària i/o sol·licitant Import fiança  
JMB – 78066943K 39,50 € 
MIM – 43435618A 123,00 € 
PLF – 46733683Y 16,00 € 
ARP – 78057980M 26,00 € 
CBA – 78054492J 41,00 € 

 
Atès que l’empresa Autocars Palmerola, SL ha sol·licitat al Consell Comarcal 
del Pallars Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per 
respondre del compliment de la contractació que es descriu a continuació i 
per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Servei de transport escolar dels cursos 2015-2016, 2016-2017 i 
2017-2018.  
Import: 35.480,90 € 
 
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 Import fiança  
JMB – 78066943K 39,50 € 
MIM – 43435618A 123,00 € 
PLF – 46733683Y 16,00 € 
ARP – 78057980M 26,00 € 
CBA – 78054492J 41,00 € 



 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa Autocars 
Palmerola, SL per respondre del compliment de l’actuació que es descriu a 
continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Servei de transport escolar dels cursos 2015-2016, 2016-2017 i 
2017-2018.  
Import: 35.480,90 € 
TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Desè.-  Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal. 
 
Vista la factura emesa pel Consell Comarcal pel servei del CDIAP Pallars 
Jussà descrites a continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

6/2018 30/06/2018 CDIAP Pallars Jussà juny  Generalitat de Catalunya  5.857,25 
 
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 la factura emesa pel Consell Comarcal descrita a 
continuació: 
 
Núm. 
Fra. 

Data Concepte Deutor 
Import € 

6/2018 30/06/2018 CDIAP Pallars Jussà juny Generalitat de Catalunya  5.857,25 
 
Onzè.- Informes. Exp. 295/2018 
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
Dotzè.-  Precs i preguntes. Exp. 296/2018 
 
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 habilitada,     Vist i plau                        
        El President, 
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