ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 21
DE FEBRER DE 2012
NÚM.: 3/2012
DATA: 21 de febrer de 2012
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.30 hores
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent,
els membres integrants de la Junta de Govern del Consell, que a
continuació es relacionen, sota la Presidència del President del Consell i
assistits per mí, la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. JOAN UBACH ISANTA
VICEPRESIDENT 1r
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
VICEPRESIDENT 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
VICEPRESIDENT 4t
SR. JOAN COMENGE RIBA
CONSELLERS
SR. JOSEP PONT BONET
SECRETÀRIA. Delegada per Decret de Presidència núm. 16/2012 de 21
de febrer de 2012
SRA. NURIA VIU FELIU
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT - GERENT

Pel Sr. 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
ordinària de 7 de febrer de 2012. Exp. 99/2012.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
de la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 2012, 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 ordinària del dia 7 de febrer de 2012, que s’ha
tramès a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
reciclables sense valor econòmic: Paper, cartro, envasos, ferralla, bateries,
plom, vidre, pneumàtics.
Vistos els Decrets de Presidència 122/00, 123/00 i 126/00.
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1176
1177
1178
1179

Data
19-12-2011
27-12-2011
30-12-2011
30-12-2011

Concepte
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Recollida vidre
Recollida vidre

Deutor
Conselh Generau d’Aran
Ballestas Calment, SL
Ecovidrio
Ecovidrio

Import €
19.889,16
251,20
1.644,83
1.713,29

1180
1181

27-12-2011 Ferralla
11-01-2012 Eliminació RSU dipòsit

1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

11-01-2012
11-01-2012
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
31-01-2012

1209

08-02-2012

FORM entrada a planta
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Gestió RAEE PRM cat. A
Gestió RAEE PRM cat A
Gestió RAEE PRM cat. A
Gestió RAEE PRM cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Paper i cartró
Compensació
Residus varis abocador
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Resiuds varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Resiuds varis
Eliminaciò RSU dipòsit
FORM entrada a planta
Eliminació RSU dipòsit

Ballestas Calmet, SL
C. C. Alta Ribagorça
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ambilamp
Ecoasimelec
Ecolec
Ecotic
ECO-RAEEs
Tragamovil
J. Vilella Felip, SL
Ecopilas
Ajuntament de Tremp
Arids Climent, SL
Elarid, SL
Construccions Noray
Construccions Tintoré
Cervós, SA
Transports Salvador
David Moli Contra
Antiguetats Teo SCP
Obres i serveis Jordi Marti
Pallars Obres i serveis, SL
Ganadors Llorenç

262,40
6.304,66

Jordi Juan Xic O i reformes
C. C. Alta Ribaogrça

25.216,32
11.360,17
568,06
1.565,88
4.312,85
22,64
455,99
232,13
522,02
59,75
63,08
2.935,84
1.527,76
6.738,26
799,67
390,22
13,74
8,24
1.971,00
287,17
52,21
204,73
60,46
48,09
171,75
170,38
5.352,74

C.C. Pallars Sobirà

10.361,36

Vistes les factures emeses, descrites a continuació, corresponents al
manteniment de les instal·lacions, presa de mostres i aportació de clor del
període 1 de gener a 31 de desembre de 2011:
Núm.
Fra.
55
56
57
58

Data
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012

Deutor
Ajuntament d’abella de la Conca
Ajuntament de Castell de Mur
Ajuntament de Gavet de la Conca
Ajuntament d’isona i Conca Dellà

Import €
1.324,88
1.514,80
3.687,34
4.562,17

59
60
61
62
63
64
65
66

31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012

Ajuntament de Llimiana
Ajuntament de Conca de Dalt
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de S. Esteve de la Sarga
Ajuntament de Senterada
Ajuntament de Torre de Capdella
Ajuntament de Talarn
GS Gastronomia, SCP

656,60
4.838,91
1.464,90
2.342,45
2.357,95
7.163,06
832,99
456,48

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 4
de novembre de 2011 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:
PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.
1176
1177
1178
1179
1180
1181

Data

1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194

11-01-2012
11-01-2012
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011

19-12-2011
27-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
27-12-2011
11-01-2012

Concepte
Eliminació RSU dipòsit
Ferralla
Recollida vidre
Recollida vidre
Ferralla
Eliminació RSU dipòsit
FORM entrada a planta
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Plus addicional transport
Recollida en iglú
Recollida selectiva
Gestió RAEE PRM cat. A
Gestió RAEE PRM cat A
Gestió RAEE PRM cat. A
Gestió RAEE PRM cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Gestió RAEE PRM Cat. A
Paper i cartró
Compensació

Deutor
Conselh Generau d’Aran
Ballestas Calment, SL
Ecovidrio
Ecovidrio
Ballestas Calmet, SL
C. C. Alta Ribagorça

Import €
19.889,16
251,20
1.644,83
1.713,29
262,40
6.304,66

Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ambilamp
Ecoasimelec
Ecolec
Ecotic
ECO-RAEEs
Tragamovil
J. Vilella Felip, SL
Ecopilas

25.216,32
11.360,17
568,06
1.565,88
4.312,85
22,64
455,99
232,13
522,02
59,75
63,08
2.935,84
1.527,76

1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
30-01-2012
31-01-2012

1209

08-02-2012

Residus varis abocador
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Resiuds varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Residus varis
Resiuds varis
Eliminaciò RSU dipòsit
FORM entrada a planta
Eliminació RSU dipòsit

Ajuntament de Tremp
Arids Climent, SL
Elarid, SL
Construccions Noray
Construccions Tintoré
Cervós, SA
Transports Salvador
David Moli Contra
Antiguetats Teo SCP
Obres i serveis Jordi Marti
Pallars Obres i serveis, SL
Ganadors Llorenç
Jordi Juan Xic O i reformes
C. C. Alta Ribaogrça
C. C. Pallars Sobirà

6.738,26
799,67
390,22
13,74
8,24
1.971,00
287,17
52,21
204,73
60,46
48,09
171,75
170,38
5.352,74
10.361,36

SEGON.- Aprovar les factures emeses, corresponents al manteniment de
les instal·lacions, presa de mostres i aportació de clor del període 1 de
gener a 31 de desembre de 2011, descrites a continuació:
Núm.
Fra.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Data
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012
31-01-2012

Deutor
Ajuntament d’abella de la Conca
Ajuntament de Castell de Mur
Ajuntament de Gavet de la Conca
Ajuntament d’isona i Conca Dellà
Ajuntament de Llimiana
Ajuntament de Conca de Dalt
Ajuntament de la Pobla de Segur
Ajuntament de S. Esteve de la Sarga
Ajuntament de Senterada
Ajuntament de Torre de Capdella
Ajuntament de Talarn
GS Gastronomia, SCP

Import €
1.324,88
1.514,80
3.687,34
4.562,17
656,60
4.838,91
1.464,90
2.342,45
2.357,95
7.163,06
832,99
456,48

Tercer.- Aprovació de la devolució de fiances.
Atès que l’empresa Autocars Franch, SA ha sol·licitat al Consell Comarcal
del Pallars Jussà la devolució de la fianças definitiva que va dipositar per
respondre del compliment de la contractació que es descriuen a continuació
i per l’import que s’indica:

Títol del servei: Servei de transport escolar de les línies Pessonada-Pobla, Pobla-Tremp
i Sort-Talarn dels cursos escolars 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Import: 4.371,13 €

Atès que l’empresa ALSA ha sol·licitat al Consell Comarcal del Pallars
Jussà la devolució de la fianças definitiva que va dipositar per respondre
del compliment de la contractació que es descriuen a continuació i per
l’import que s’indica:
Titol del servei: Servei de transport escolar de la línia Capdella-La Pobla de Segur dels
cursos escolars 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Import: 1.899,05 €

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
Autocars Franch, SA 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 de les línies Pessonada-Pobla, Pobla-Tremp
i Sort-Talarn dels cursos escolars 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Import: 4.371,13 €

SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa ALSA
per respondre del compliment de la contractació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:
Titol del servei: Servei de transport escolar de la línia Capdella-La Pobla de Segur dels
cursos escolars 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Import: 1.899,05 €

TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per
a l’execució d’aquest acord.
Quart.- Informe del servei d’ajut a domicili (SAD social i SAD
dependència), atorgat durant l’any 2011. Exp. 104/2012.

S’informa dels ajuts atorgats per la Comissió tècnica de valoració del servei
d’ajut a domicili, d’acord amb el Reglament regulador del servei d’ajut a
domicili (SAD), que consten a l’expedient i que durant l’anualitat 2011 han
estat els següents:
Relació de PIAs en què s’ha assignat SAD Dependència durant l’any 2011.
SAD Dependència: Assistència a la persona
NIF Beneficiari
40740412Y
78072224N
41063948R
40773068W
40709249P
40709079E
40808837Y
40777727S
40777859D
40711241E
37082899E
40770575Q
17350177N
40710730V
40710671G
40710325A
40772891D
37240893Y
40710575T
40711373Q
40807383R
40752201L
40752245V
38354703H
40780167V
40747269D
18118007X
40776181X
40761227Y

Municipi
Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
Salas de Pallars
Salàs dePallars
Talarn
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp

Data inici
01/07/2011
01/11/2011
16/06/2011
16/06/2011
03/10/2011
09/06/2011
01/12/2011
12/12/2011
01/04/2011
01/10/2011
18/07/2011
05/09/2011
02/06/2011
01/10/2011
02/06/2011
01/09/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
03/10/2011
01/11/2011
25/07/2011
03/10/2011
07/06/2011
03/10/2011
08/10/2011
03/10/2011

18121519A
40779360S
40700501T
37813797A
74752557G
40741040J
18125697H
30883765D
47932130S
17978866L
40694880Z
X7288693Q
37561846V
36805118N
40801934A
14284143
40761684A
40695624E
40726021J
40696252Y
40696494H
40776171T
40778837K
40802776V

Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp

03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
11/07/2011
20/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
01/12/2011
16/11/2011
09/11/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
02/11/2011
01/11/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/06/2011
01/09/2011

SAD Dependència: Ordre i cura de la llar.
NIF Beneficiari
40778072S
78102403S
40746476K
41064039T
40803364F
40807383R
78087899R
27042543V
78040440Z
78045190A
40726094V

Municipi
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp

Data inici
16/06/2011
24/08/2011
03/10/2011
15/09/2011
01/12/2011
01/02/2011
01/12/2011
20/10/2011
14/09/2011
05/07/2011
03/10/2011

40747760V

Tremp

14/07/2011

Relació d’Altes de SAD Social Reglament atorgades durant l’any 2011
Servei: Assistència a la persona
DNI
17350177

Municipi
La Pobla de Segur

Data inici
18/03/2011

Servei: Ordre i cura de la llar
DNI
36445013H
40802876W
40703242G

Municipi
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
Isona i Conca Dellà

Data inici
21/09/2011
16/06/2011
01/06/2011

Relació de casos de SAD Social Reglament denegats durant l’any 2011
Servei
Ordre i cura de la llar

DNI
78042937G

Municipi
Castell de Mur

Cinquè.- Informe del projecte “Experiència de ser pares 2009 a 2011”.
Exp. 104/2012.
S’informa dels ajuts atorgats en el marc del projecte “Experiència de ser
pares” durant les anualitats de 2009 a 2011.
Relació d'Altes de SAD Social TF atorgades durant l'any 2009
DNI
46229668J
X3649163Y
X9572491Y
37734799X
X4413256Q
X3505456A
X3626260B

Municipi
Tremp
Abella de la Conca
Tremp
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur

Data inici
17/12/2009
21/12/2009
23/12/2009
31/12/2009
28/12/2009
23/12/2009
24/12/2009

Relació d'Altes de SAD Social TF atorgades durant l'any 2010
DNI
78100247K
46745203A
08218224W
78098197H
X9186045Y
X4399119R
43724696V
X5220378E
X4556250L
78O76331
37628005M

Municipi
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur

Data inici
7/1/2010
15/2/2010
5/5/2010
9/8/2010
27/7/2010
19/5/2010
16/6/2010
5/1/2010
9/4/2010
21/6/2010
26/1/2010

Relació d'Altes de SAD Social TF atorgades durant l'any 2011
DNI
X3848328Z
47677964E
36561926E
Y0784187Q
X4942866M

Municipi
Llimiana
Tremp
Tremp
Llimiana
La Pobla de Segur

Data inici
2/2/2011
2/2/2011
1/11/2011
21/10/2011
1/3/2011

Sisè.- Infomes. Exp. 115/2012.
Primer
El Sr. Ubach informa que juntament amb els Srs. Josep Castells i Constante
Aranda es van reunir amb el president de la Generalitat, Sr. Artur Mas, el
passat dia 10 de febrer de 2012 a Port Ainé.
Entre els temes tractats destaca d’una banda el de la línia de molt alta
tensió (MAT) en què el president es va mostrar favorable amb el nou traçat
que se sol·licita des del territori.
I d’altra banda, el tema de l’AGBS ja que a partir dels curs vinent l’estada
dels suboficials a l’acadèmia de Talarn passarà a ser de 10 mesos a 4 mesos
(de setembre a desembre) atenen que es compagina un pla d’estudis militar
que és el que s’impartirà a Talarn, amb un altre pla d’estudis amb titulació
de tècnic de grau superior que ha d’ésser impartit per professorat civil.

En aquest sentit, es va signar un protocol d’intencions entre el Ministeri de
Defensa i el Departament d’Ensenyament, al mes de desembre, que
estableix la col·laboració per dotar de personal docent amb titulació per
impartir els ensenyaments corresponents als titols de formació professional
de grau superior.
Per fer aquests estudis d’àmbit civil ja hi ha un precedent de signatura de
conveni, a Toledo, entre el “Ministerio de Defensa, Ministerio de
Educación i la Conselleria de educación, cultura y deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha”. Si res no canvia els suboficials de
Talarn es traslladaran a Calatayud i Madrid a realitzar aquesta formació
acadèmica civil. Per això, és sol·licita al president que des de la Generalitat
és facin els tramits pertinents per tal que aquesta formació civil pugui
impartir-se a l’AGBS de Talarn, per part dels IES de Tremp i la Pobla de
Segur.
També es va demanar al president que faci una visita institucional a la
comarca.
Segon
El Sr. Ubach informa de la reunió mantinguda amb el Coronel de l’AGBS,
en el decurs de la qual van tractar dels serveis que presta actualment el
Consell a l’AGBS que són el de RSU (recollida i tractaments de residus
sòlids urbans) i el de transport escolar.
Així mateix, el Sr. Ubach li ofereix tots els serveis que presta el Consell
Comarcal, particularment es va interessar per l’Arxiu comarcal i pel SIAD
(servei d’informació i atenció a la dona) ja que vol impulsar unes
conferències pel tema de la violència de gènere i establir una col·laboració
amb la tinent que és psicòloga.
El Coronel li sol·licita una sala del Museu Comarcal per fer una exposició
de prendes militars, emblemes, fotografies i documents relacionats entre
l’AGBS i la comarca, que s’inaugurarà el dia 31 de maig de 2012.
Atenen que el Museu està tancat per obres, el Sr. Ubach li ofereix una sala
al Casal Cultural, ja que prèviament havia parlat amb membres del Casal
per establir aquesta col·laboració mentre durin les obres al Museu.

El Coronel també li sol·licita el transport a la demanda per tal que la
vigilant de la piscina pugui desplaçar-se de Tremp a l’AGBS. Atenent que
aquest servei hauria d’ésser diari, el Sr. Ubach li ofereix l’alternativa que
pugui ser la socorrista del Consell Esportiu, que ja fa aquest viatge, qui
pugui traslladar la vigilant.
Tercer
El Sr. Comenge informa de la reunió mantinguda durant el mes de febrer
amb els ajuntaments de la Pobla de Segur i Isona, beneficiaris del Pla local
de Joventut, per dirigir la redacció del Pla local del 2012-2015.
Així mateix, informa de la convocatòria de reunió tramesa als ajuntaments
que no tenen Pla local de joventut, actualment, per informar-los de la
propera convocatòria per presentar Plans locals de joventut que inclouran
un model simplificat per a municipis de menys de 3000 habitants que
permetrà a nuclis petits optar a les ajudes per promoure polítiques joves.
Quart
El Sr. Bellera informa de la reunió que han mantingut aquest mati ell i la
interventora Sra. Ruché, amb el Sr. Javier Gonzalo del despatx Gonzalo
advocats, al qual han sol·licitad un pressupost per la redacció d’un informe
jurídic dels nous tràmits a seguir per aprovar la liquidació i extinció de
l’empresa mixta Pallars Jussà, Neteja i Serveis, SA., i la seva inscripció al
Registre mercantil de Lleida, a partir de la documentació presentada pels
liquidadors de l’esmentada mercantil el passat mes de desembre de 2011.
Setè.- Precs i preguntes. Exp. 114/2012.
Per part dels membres de la Junta de Govern, se sol·licita que en una
propera reunió de la junta hi assisteixi la directora tècnica de serveis socials
per tal de fer-los coneixedors dels diferents programes i serveis que es
presten en l’àmbit dels serveis socials.
De conformitat amb l’article 103.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova
el text refòs de la Llei 8/87 Municipal i de règim Local de Catalunya i
l’article 82.3 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el

reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 5 membres presents, dels
7 que la componen, s’acorda aprovar la urgència i incorporar per aquest
motiu el següent punt a la sessió:
Vuité.- Resolució d’un recurs especial en matèria de contractació. Exp.
399/2011
ANTECEDENTS
1.- El President del Consell en data 10 d’octubre de 2011, va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació del subministrament de l’actuació “Centre de visitants del
Pallars Jussà”, amb un pressupost de licitació de 553.016,16 € més l’IVA vigent.
2.- La Junta de Govern del Consell Comarcal de data 18 d’octubre de 2011, va aprovar
del Plec de clàusules administratives i del Plec de prescripcions tècniques i la
convocatòria per la licitació per procediment obert per més d’un criteri, publicada al
DOUE núm. 2011/S 203-330319 de 21 d’octubre de 2011, al BOE núm. 275 de 15 de
novembre de 2011, al DOGC núm. 5997 de 3 de novembre de 2011, al BOP núm. 157
de 5 de novembre de 2011 i al perfil del contractant del dia 26 d’octubre de 2011.
3.- El dia 12 de desembre de 2011, va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes.
Es van presentar a la licitació les empreses següents :
- BAF. General de Catalunya
- Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, SL
- Produccions Culturals, Transversal, SL
- Sono Tecnologia Audiovisual, SL
- STOA. Propostes Culturals i Turistiques SL
4.- La Mesa de contractació es va reunir succesivament els dies 14, 15 i 16 de desembre
de 2011, segons les actes que consten a l’expedient.
El dia 14 de desembre de 2011 , la Mesa de contractació va qualificar la documentació
administrativa, sobre 1 i va excloure del procediment de contractació l’empresa BAF.
General de Catalunya, per incompliment de l’objecte social, segons informe tècnic del
mateix dia que consta a l’expedient.
Aquest informe permet acreditar la solvència tècnica de les empreses licitants, amb el
resultat següent:

SOLVENCIA TÈCNICA ACREDITADA
En el plec de prescripcions tècniques, en el punt 1.8) es demana a les empreses
licitadores que acreditin la seva solvència tècnica:
-

Relació dels principals subministraments realitzats en els últims anys
L’acreditació de la Classificació Empresarial: L05D M05A i T04C.
Igualment en el punt 1.6) del Plec de Condicions Administratives, es defineix
l’objecte social de les empreses licitants:
1.6) Objecte social obligatori de l’empresa licitadora
Realització de projectes d’enginyeria, conceptualització, disseny, producció multimèdia i
execució, destinats a l’àrea museística, les instal·lacions d’esbarjo i els parcs d’esbarjo de
qualsevol tipus en general.

Un cop examinada la documentació presentada en el sobre 1, es pot observar que
l’empresa BAF. General de Catalunya no compleix amb l’objecte social que es defineix
en el Plec de Clàusules Administratives, amb la qual cosa en aplicació de la LCSP,
queda exclosa del procés de concurs.
El dia 15 de desembre de 2011, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del
sobre 2, referent a la documentació acreditativa per a la ponderació dels criteris
d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor ) i va demanar un informe al tècnic
assessor sobre la valoració de la documentació presentada.
El mateix dia 15 el tècnic emet l’infome esmentat, que consta a l’expedient i es
resumeix a continuació :
En aquest informe es pretén valorar la documentació presentada en el sobre nº 02,
d’acord amb el Plec de Condicions Administratives.
SOBRE Nº 02: Documentació Acreditativa per a la ponderació dels criteris
d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor”
En el punt 1.9.2, s’estableix que caldrà valorar la Redacció d’un pla de gestió, un plà de
promoció i la identitat coorporativa i d’acompanyament a l’obertura de l’equipament.

De l’anàlisis de la documentació presentada es varen elaborar els següents quadres
resum:
1.- Produccions Culturals Transversal, SL
GRUP TRANSVERSAL PRODUCCIÓ I GESTIÓ CULTURAL
PLA DE GESTIO
PUNTS FORTS
PUNTS FEBLES
Pla de Captació de Visitants
Detalla la necessitat de comptar
No detalla accions concretes i
amb aquest document
per tant la possibilitat d’afrontar
la despesa que es generarà.
Pla de Difusió: Botiga
Detalla la necessitat de detallar
No detalla accions concretes, i

Possibilitat d’utilització d’espais: Hall, Sala
de Conferencies per a altres activitats per
aconseguir ingressos extraordinaris.
Gestió de Recursos Humans
Pla d’explotació per ser autogestionable.

aquesta necessitat.

PLA DE COMUNICACIÓ
Publicitat BTL
Internet

PUNTS FORTS

Pla de Premsa: Dossier de premsa.
Creació de continguts (notes de premsa) per a
fer arribar als mitjans en temps i forma,

PLA D’IDENTITAT COORPORATIVA
Logotip
Senyaletica del Centre
Retolació
Anunci – Banner
Flyer
Triptic presentació centre (maquetació)

Estructura WEB
Estarà composat per diferents
fases durant tota la obra. Es
maquetarà per fer arribar
directament als mitjans en
format pdf.
L’empresa s’encarrega de tota la
gestió amb els mitjans,
contactes, convocatòria per la
inauguració etc.
PUNTS FORTS

per tant la possibilitat d’afrontar
la despesa que es generarà.
No detalla accions concretes i
per tant la possibilitat d’afrontar
la despesa que es generarà.
PUNTS FEBLES
No detalla les accions concretes.
No contempla la creació de la
pàgina web
Les altres relacions públiques
derivades, s’esmenten de forma
sinòptica, però en tot cas, les
haurà de gestionar i dur a terme
el Consell amb el esquema
elaborat per l’empresa.

PUNTS FEBLES
No inclou impressió
No inclou impressió
No inclou impressió
No inclou impressió
No inclou impressió
No inclou impressió

2.- Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, SL
DIGIT ENGINYERIA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES SL
PLA DE GESTIO
PUNTS FORTS
PUNTS FEBLES
Analisis i Diagnosis
No concreta els detalls.
Marc Estratègic
Senyalització
Calculs Preus entrades
Descripció Llocs de Treball

No concreta els detalls

PLA DE COMUNICACIÓ
No contempla

PUNTS FORTS

No contempla que es preten
gestionar amb una sola persona.
PUNTS FEBLES

PLA D’IDENTITAT COORPORATIVA
Logotip
Colors Coorporatius
Tipografies
Maquesta d’un tríptic de captació turística.

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Estructura de la WEB

Inclou la impressió de 500
unitats
No inclou la creació de la página
web
Inclou la quantificació del cost
de la implantació del pla de
promoció.

3.- Sono Tecnologia Audiovisual, SL
PLA DE GESTIO
Anàlisis Interna
Anàlisis Externa

SONO
PUNTS FORTS

Es detalla la necessitat de fer
Benchmarking

Diagnosis de Situació

Metodologia propia: Design and Visual
Thinking
Redacció d’un Pla de Gestió – Explotació de
l’activitat
Es proposa un estudi tècnic d’estalvi
energètic – Tecnologia LED
PLA DE COMUNICACIÓ
Definició d’accions comunicatives

Es valora positivament els
objectius que busca el pla de
gestió.
Els objectius del pla estan clars

PUNTS FORTS

Definició de canals de comunicació

PUNTS FEBLES
No concreta el detall de com
es farà.
No concreta el detall del com
es farà.
No concreta el detall del com
es farà

No es detalla la forma
d’arribar a aconseguir els
objectius.

No inclou el cost d’implantar
aquest estudi.
PUNTS FEBLES
No detalla en que es
concretarà aquest servei.
No detalla qui farà la relació
amb els mitjans, i com es farà.

Creació d’una marca

Idea Original

PLA D’IDENTITAT COORPORATIVA
Disseny papeleria bàsica
Senyalètica Bàsica
Díptic Promocional disseny
Disseny pàgina web
OBERTURA INSTITUCIONAL
Gestió de la Base de Dades de Convidats
Preparació d’Invitacions
Atenció Telefónica – email
Servei de recepció i assistència el dia de la
inauguració.
Preparació d’una escaleta del acte i
coordinació del mateix.
Redacció de nota de premsa, dossier de
premsa, enviaments als mitjans.....

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES
No inclou impressió
No inclou impressió
No inclou impressió

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

4.- STOA, Propostes Culturals i Turístiques, SL
PLA DE GESTIO
Pla d’Interpretació

Concepte i posicionament
Públic potencial
Oferta de Serveis
Mecanismes d’Organització i Gestió

STOA
PUNTS FORTS
Es detalla de forma molt precisa
els diferents passos a seguir.

PUNTS FEBLES
No detalla accions concretes, i
per tant la possibilitat d’afrontar
la despesa que es generarà.

No detalla accions concretes, i
per tant la possibilitat d’afrontar

la despesa que es generarà.
Estudi de Viabilitat Económica
Estudi sobre diversificar diferents fonts de
finançament
Comte de Resultats: Permeti definir el preus
dels diferents serveis de pagament.
Càlcul del cash flow
PLA DE COMUNICACIÓ
Estratègia de comunicació dirigida a divulgar
la imatge del nou centre
Comunicació dirigida a captar visitants
potencials
Comunicació “in situ” al visitant
Comunicació dirigida als “grups
d’influencia”
Comunicació 2.0
PLA D’IDENTITAT COORPORATIVA
Creació d’una marca
Logotip
Tríptics, cartells: Disseny
Marchandising Disseny: Samarretes,
Enganxines, Llibretes ...
Programa d’acompanyament en l’obertura de
forma Online + curset de 6 hores de
formació.

Orientació a l’accés de diferents
fonts de finançament.

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Es concreta en quins mitjans es
farà l’actuació.
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES
No inclou impressió
No inclou impressió
No inclou impressió
No inclou impressió
Algunes de les coses que
s’ofereixen ja estan incloses en
el lliurament de la instal·lació.

En base a la valoració anterior es va realitzar la següent puntuació:

EMPRESES LICITANTS
1
2
3
4

Enginyeria de Sistemes Audiovisuals SL
STOA Propostes Culturals i TuristiquesSL
Produccions Culturals Transversals SL
Sono Tecnologia Audiovisual SL

PLA DE
PLA
GESTIO PROMO

7
12
12
10

2
12
9
8

IDENT
COORP
+
ACOMP

MITJANA
/3

9
10
10
10

6,00
11,33
10,33
9,33

(Puntuació ponderada sobre 15 punts)

El dia 16 de desembre de 2011, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del
sobre 3 referent a l’oferta econòmica, formulant proposta d’adjudicació de contracte a
favor de l’empresa STOA. Propostes Culturals i Turistiques SL , per import de
553.016,16 € més l’IVA vigent i segons informe tècnic del mateix dia que consta a
l’expedient i es resumeix a continuació :
En aquest informe es pretén valorar la documentació presentada en el sobre nº 03,
d’acord amb el Plec de Condicions Administratives.
SOBRE Nº 03: Documentació Acreditativa per a la ponderació dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques.

En concret es valora la millora presentada d’acord amb el següent criteri:
A.- Millora dels equipaments i museïtzació de la part expositiva, situats a la planta baixa
segons detalls inclosos en l’annex 1 del plec.
B.- Servei tècnic de manteniment a càrrec de l’empresa licitadora, durant 1 any, indicant el
número d’hores de servei in situ en les instal·lacions a raó de 53,1 euros/hora.(IVA inclòs). No
es tindrà en compte com a millora la garantia obligatòria de 2 anys inclosa en el plec
administratiu.
C.- Altres millores a proposta del licitant que seran detallades i quantificades econòmicament
per la pròpia empresa i que en qualsevol cas el seu import estarà a disposició dels tècnics
comarcal, per a la seva aplicació dins de l’àmbit de l’actuació.
Per a la ponderació d’aquestes millores s’utilitzarà la fórmula següent:
Import de la Millora ofertada = Millora A) + Millora B) + Millora C)
1
€ iva inclós
nº hores
€ iva inclós

MILLORA A
MILLORA B
MILLORA C
TOTAL (€)
TOTAL (€) IVA
exclós

2

3

4

153.708,63 131.565,28

54.794,29 39.505,79
8.283,60
1.062,00
10.056,43 87.554,15
73.134,32 128.121,93

130.261,55 111.496,00

61.978,24 108.577,91

En les empreses (1) i (2), no es detalla l’import de les millores A i C, en tot cas
s’especifica de forma clara l’import total de les millores proposades.
De l’aplicació d’aquests imports a la fórmula de ponderació, tenim:
EMPRESES LICITANTS
1
2
3
4

Enginyeria de Sistemes Audiovisuals SL
STOA Propostes Culturals i TuristiquesSL
Produccions Culturals Transversals SL
Sono Tecnologia Audiovisual SL

PEC
Import Millora Import Millora
(Sense
(PEC Sense
(PEM Sense
IVA)
IVA)
IVA)
553.016,16
130.261,55
109.463,49
553.016,16
111.496,00
93.694,12
553.016,16
61.978,24
52.082,55
553.016,16
108.577,91
91.241,94

(Ponderació entre 0-30 punts)
Els límits de temeritat, han quedat fixat en els següents imports:
valoració proposta

punt.màx.
núm.ofertes

Pm
n

millores
execució
obra
30
4

Límit temeritat

Tl

28,64

L.1
millores execució obra

% (BI)
Sobre
PEM
23,55
20,16
11,21
19,63

Pi
29,1
27,4
18,9
27,0

import
temerari
sobre PEM

133.092,47

TOTAL
PUNTUACIO
(0-45)

EMPRESES LICITANTS
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals SL
STOA Propostes Culturals i TuristiquesSL
Produccions Culturals Transversals SL
Sono Tecnologia Audiovisual SL

CONDICIONS
TÉCNIQUES
Judici de Valor
( 0 - 15 )

1
2
3
4

MILLORES
Criteri Automàtic
( 0 - 30 )

Cap de les ofertes presentades, superava el límit de temeritat.
Així doncs, el resultat del concurs, en aplicació des Criteris Automàtics (30 punts) i dels
criteris avaluables mitjançant judici de valor (15 punts) va obtenir els següents resultats:

29,1
27,4
18,9
27,0

6,0
11,3
10,3
9,3

35,1
38,7
29,2
36,3

En base a aquest càlcul, l’empresa que va obtenir una major puntuació va ser:
STOA Propostes Culturals i Turístiques SL amb una puntuació total de 38,7 punts.
5.- El dia 21 de desembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà, va
acordar l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada i ho va publicar al perfil del
contractant el dia 22 del mateix mes i desprès als diferents butlletins i diaris oficials.
6.- Contra l’esmentat acord, en data 10 de febrer de 2012, l’empresa SONO
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL, ha presenat al Consell Comarcal del Pallars
Jussà, un recurs especial en matèria de contractació.
FONAMENTS DE DRET I FONAMENTS TÈCNICS
Estudiat el text del recurs detalladament cal fer constar les següents apreciacions, contra
les diferents motivacions de la interposició del recurs :
1a.- Manca de motivació en la resolució d’adjudicació
L’article 160 2. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, diu textualment “

...............cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada deberá motivar su decisión.”
En aquest cas el contracte s’ha adjudicat de conformitat amb la proposta que ha
formulat la Mesa de contractació.
L’acord d’adjudicació es motiva en les actes de la Mesa de contractació dels dies 14, 15
i 16 de desembre de 2011, que conten a l’expedient es donen integrament per
reproduïdes a l’esmentat acord i en els corresponents informes tècnics.
El text de l’acord d’adjudicació fa referència expresa a les actes de la Mesa de
contractació.
La puntuació de procediment obert és clara i evident, cosa que es pot comprovar en
cadascun dels informes tècnics elaborats en les diferents fases.
S’ha seleccionat l’oferta més avantatjosa pel Consell Comarcal.
Amb la notificació d’adjudicació de la contractació es va enviar a les empreses
licitadores el corresponent informe tècnic final, sense que cap d’aquelles s’hagi
presentat a consultar l’expedient.
En l’apartat d’antecendents ja s’han exposat detalladament els resums dels informes
tècnics que motiven l’adjudicació
Per tot l’exposat es considera que no existeix la manca de motivació en la resolució de
l’adjudicació, con afirma el text del recurs i que la puntuació assignada a tots els
licitadors es la correcta i que l’examen de la documentació i la proposta d’adjudicació
s’ha fet de conformitat amb l’article 160 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic
2a. Publicació al perfil de contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència de l’esmentat procediment contractual i en
compliment de l’article 154 del del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic i resta de
legislació concordant, el Consell Comarcal va publicar en el perfil de contractant el dia
22 de desembre de 2011 l’adjudicació del contracte va informar sobre la data de
formalització de contracte.
Per la qual cosa no és correcta l’afirmació que es desprèn del text del recurs on es diu
que el Consell Comarcal no ha indicat el termini de formalització del contracte.

3a. Termini per a la interposició del recurs
S’ha incomplert per part de l’empresa SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL, el
termini d’interposició del recurs.
El Consell Comarcal va remetre la notificació de l’adjudicació per correu certificat el
dia 23 de gener de 2012 i el termini per a la interposició del recurs finalitzava el dia 9 de
febrer de 2012.
L'article 44.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, fixa un termini d'interposició del
recurs de quinze dies comptats a partir del següent a aquell en que es remeti la
notificació de l'acte impugnat.
Són 15 dies hàbils, que es compten des de la posada al correu (normalment certificat) de
la notificació de l'adjudicació. Es tracta de facilitar, per a l'òrgan de contractació, un
mateix termini d'impugnació per a tots els licitadors als quals se'ls remet la notificació
de l'adjudicació. Són exigències de la Directiva comunitària que s'aparten del
procediment habitual de la nostra LRJPAC.
D’acord amb els antecedents i amb els fonaments de dret i tècnics exposats i l’informe
de secretària.
Vistos els articles 40 a 49 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Disposició
Transitòria 2ª de la Llei 34/2010 de 5 d'agost i resta de legislació concordant , la Junta
de Govern acorda per unanimitat dels 5 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Desestimar el recurs especial en matéria de contractació, presentat en data
10 de febrer de 2012, per l’empresa SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL,
contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà, adoptat el dia 21 de
desembre de 2011, d’adjudicació del contracte de suministrament anomenat “Centre de
visitants del Pallars Jussà”, en base als arguments “ut supra” esmentats, que es
resumeixen a continuació:
a) no manca motivació en l’acord d’adjudicació.
b) argumentació de la valoració puntuació de les ofertes de les empreses
licitadores, és erronea com es demostra en els informes tècnics esmentats, emesos
en el seu moment, i que consten a l’expedient.
c) la data de formalització del contracte s’ha publicat en el perfil del contractant
d) el recurs s’ha presentat fora de termini.
Així mateix es fa constar que la hipotètica subsanació d’algun defecte de forma en el
procediment d’adjudicació del contracte, no faria variar en cap cas el resultat del
concurs.
SEGON.- Validar la formalització del contracte i aixecar la suspensió que ha recaigut
sobre l’expedient, derivada de la presentació de l’esmentat recurs i acordada per Decret
del President del Consell del dia 13 de febrer de 2012.

TERCER.- Presentar aquest acord al Ple del Consell Comarcal per a la seva
convalidació.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i adjuntar a aquesta notificació tota la
documentació complementària a la qual es fa referència .:
- Actes de la Mesa de contractació amb el corresponent informe tècnic de
cadascuna
- Publicació al perfil del contractant
- Documentació acreditativa del termini de notificació
CINQUÈ.- Publicar el text integre d’aquest acord amb la finalitat d’assegurar la
transparència contractual i la infomació a tots els interessats.
SISÈ.- Determinar que contra aquest acte que esgota la via administrativa solament es
pot interposar recurs contenciòs-administratiu, de conformitat amb l’article 10, letres k)
y l) de l’apartat 1 i l’article 11, lletra f), apartat 1 de la Llei 29/1998, de 13 de juny,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciòs- Administrativa.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el Text refós de la Llei 8/87, de 15 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 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària per delegació,
Vistiplau
El President,

