ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 19
D’AGOST DE 2014
NÚM.: 7/2014
DATA: 19 d’agost de 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 15.00 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. JOAN UBACH ISANTA
VICEPRESIDENT 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
CONSELLERS
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP PONT BONET
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
SR. JOAN COMENGE RIBA
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 de 16 de juliol de 2014. Exp. 246/2014.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió extraordinària del dia 16 de juliol de 2014, 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 4 de novembre de 2011 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 16 de juliol de 2014, que
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Adjudicació del servei de menjador escolar de l’INS La
Pobla de Segur. Curs 2014-2015. Exp. 243/2014
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 16 de juliol de 2014 d’aprovació
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del Plec de
condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat
sense publicitat del servei de menjador escolar de l’INS La Pobla de Segur
per al curs escolar 2014-2015.
Atès que s’ha sollicitat oferta econòmica a tres empreses del sector de la
comarca.
Vista l’oferta econòmica presentada per l’empresa ADINAR, SCP per import
de 19.811,61 € més l’IVA al 10 % per import de 1.981,16 €, a raó de 5,33
€/menú més l’IVA al 10% per import de 0,53 € amb un total de 5,86
€/menú.
Atès que la resta d’empreses convidades no han presentat cap oferta
econòmica.

Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la valoració de la
proposta presentada per l’empresa ADINAR, SCP i atès que és l’oferta
econòmica més avantatjosa.
Vistos els articles 10 i 169, 170 i concordants del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 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 l’adjudicació, per procediment negociat sense publicitat,
del contracte de serveis del menjador escolar de l’INS La Pobla de Segur per
al curs escolar 2014-2015 per import de 19.811,61 € més l’IVA al 10 % per
import de 1.981,16 €, a raó de 5,33 €/menú més l’IVA al 10% per import
de 0,53 €, amb un total de 5,86 €/menú a l’empresa ADINAR, SCP.
SEGON.- Condicionar la formalització del contracte a l’aportació dels
certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb Hisenda i Seguretat Social i a la presentació de la garantia definitiva.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació al
perfil del contractant.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Tercer.- Adjudicació del servei de menjador escolar de l’INS Tremp.
Curs 2014-2015. Exp. 242/2014
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 16 de juliol de 2014 d’aprovació
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del plec de
condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat
sense publicitat del servei de menjador escolar de l’INS Tremp per al curs
escolar 2014-2015.
Atès que s’ha sollicitat oferta econòmica a tres empreses del sector de la
comarca.
Vista l’oferta econòmica presentada per l’empresa PUA GINESTA, SL, per
import de 58.994,10 € més l’IVA al 10 % per import de 5.899,41 €, a raó
de 5,05 €/menú més l’IVA al 10 % per import de 0,50 € amb un total de
5,55 €/menú.

Atès que la resta d’empreses convidades no han presentat cap oferta
econòmica.
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la valoració de la
proposta presentada per l’empresa Pua Ginesta, SL i atès que és l’oferta
econòmica més avantatjosa.
Vistos els articles 10 i 169, 170 i concordants del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 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 l’adjudicació, per procediment negociat sense publicitat,
del contracte de serveis del menjador escolar de l’INS Tremp per al curs
escolar 2014-2015 per import de 58.994,10 € més l’IVA al 10 % per import
de 5.899,41 €, a raó de 5,05 €/menú més l’IVA al 10 % per import de 0,50
€, amb un total de 5,55 €/menú, a l’empresa PUA GINESTA, SL.
SEGON.- Condicionar la formalització del contracte a l’aportació dels
certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb Hisenda i Seguretat Social i a la presentació de la garantia definitiva.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació al
perfil del contractant.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Quart.- Adjudicació del servei de menjador escolar de l’Escola Els
Raiers de la Pobla de Segur. Curs 2014-2015. Exp. 241/2014
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 16 de juliol de 2014 d’aprovació
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del plec de
condicions tècniques reguladors de la contractació per procediment negociat
sense publicitat del servei de menjador escolar de l’Escola Els Raiers de la
Pobla de Segur per al curs escolar 2014-2015.
Atès que s’ha sollicitat oferta econòmica a tres empreses del sector de la
comarca.
Vista l’oferta econòmica presentada per l’empresa ADINAR, SCP per import
de 57.548,01 € més l’IVA al 10 % per import de 5.754,80 €, a raó de 5,33

€/menú més l’IVA al 10% per import de 0,53 € amb un total de 5,86
€/menú.
Atès que la resta d’empreses convidades no han presentat cap oferta
econòmica.
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, amb la valoració de la
proposta presentada per l’empresa ADINAR, SCP i atès que és l’oferta
econòmica més avantatjosa.
Vistos els articles 10 i 169, 170 i concordants del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 4 de novembre de 2011 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 l’adjudicació, per procediment negociat sense publicitat,
del contracte de serveis del menjador escolar de l’Escola Els Raiers de la
Pobla de Segur per al curs escolar 2014-2015 per import de 57.548,01 €
més l’IVA al 10 % per import de 5.754,80 €, a raó de 5,33 €/menú més
l’IVA al 10 % per import de 0,53 €, amb un total de 5,86€/menú, a
l’empresa ADINAR, SCP.
SEGON.- Condicionar la formalització del contracte a l’aportació dels
certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
amb Hisenda i Seguretat Social i a la presentació de la garantia definitiva.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i publicar l’adjudicació al
perfil del contractant.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Cinquè.- Adjudicació del servei de menjador escolar de l’escola
AESO d’Isona. Curs 2014-2015. Exp. 273/2014.
Atès la necessitat de contractar el servei de menjador escolar per al curs
2014-2015 del centre escolar Collegi AESO d’Isona.
Vista la proposta econòmica presentada per l’empresa PUA-GINESTA, SL
per al menjador escolar del collegi AESO d’Isona per import de 5,70 € IVA
inclòs/menú diari (5,18 € més l’IVA al 10% per import de 0,52 €), amb un
import total de 10.089,00 € més l’IVA al 10% per import de 1.008,90 € per
al curs escolar 2014-2015.

Atès que aquesta contractació per raó de l’import es pot fer per contracte
menor.
Vistos els articles 10, 111 i 138.3 i concordants del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1 c) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació de 4 de novembre de 2011 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:
ÚNIC.- Aprovar la contractació del servei de menjador escolar del collegi
AESO d’Isona a l’empresa PUA-GINESTA, SL per import total de 10.089,00
€ més l’IVA al 10% per import de 1.008,90 € a raó de 5,18 € més l’IVA al
10% per import de 0,52 € per menú i alumne, amb un total de 5,70
€/menú, per al curs escolar 2014-2015 i per contracte menor per raó de
l’import.
Sisè.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que l’empresa ADINAR SCP ha sollicitat al Consell Comarcal del Pallars
Jussà la devolució de la fiança definitiva que va dipositar per respondre del
compliment de les contractacions que es descriuen a continuació i per
l’import que s’indica:
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’INS La Pobla de Segur del curs
escolar 2013-2014.
Import: 990,58 €
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’Escola Els Raiers de la Pobla de
Segur del curs escolar 2013-2014.
Import: 2.877,40 €

Atès que l’empresa PUA GINESTA, SL ha sollicitat 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 menjador escolar de l’INS Tremp del curs escolar 20132014.
Import: 2.949,71 €

Vistos els informes tècnics, que consten a l’expedient, 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 4 de novembre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 5
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa ADINAR,
SCP per respondre del compliment de les contractacions que es descriuen a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’INS La Pobla de Segur del curs
escolar 2013-2014.
Import: 990,58 €
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’Escola Els Raiers de la Pobla de
Segur del curs escolar 2013-2014.
Import: 2.877,40 €

SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa PUA
GINESTA, SL per respondre del compliment de la contractació que es
descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: Servei de menjador escolar de l’INS Tremp del curs escolar 20132014.
Import: 2.949,71 €

TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per
a l’execució d’aquest acord.
Setè.- Informes. Exp. 275/2014.
El sr. Ubach informa dels següents assumptes:
1) Convocatòria extraordinària del Ple del Consell del dia 4 de setembre de
2014.
Bàsicament s’ha convocat aquest per resoldre les allegacions presentades
per l’ajuntament de Tremp contra la ratificació de la dissolució del Consorci
per a la gestió de residus i aprovar definitivament aquesta ratificació.
També s’aprovarà una modificació del Reglament Orgànic i de les Bases
d’execució del pressupost, incorporant dos òrgans collegiats en
l’organigrama del Consell: l’Àrea informativa de règim intern i la Junta de
portaveus.
Una hora abans del Ple es reunirà l’àrea informativa formada pels Consellers
de l’equip de govern i la junta de portaveus abans de l’àrea informativa.

2) Programa Treball i formació.
L’any 2013 es van concedir 25 plans d’ocupació. La previsió inicial pel 2014
és de 13. D’aquests, 2 treballadors van assignats a l’ajuntament de Tremp i
1 al de la Pobla de Segur, la resta s’assignaran als altres municipis. El perfil
d’aquests ha de comprendre les següents característiques: persones
inscrites al servei d’ocupació de Catalunya, que no cobrin cap tipus de
prestació i majors de 30 anys.
Aquest any s’intentarà repartir la formació al llarg de la contractació que
serà de 6 mesos.
Vuitè.- Precs i Preguntes. Exp. 276/2014.
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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,

