ACTA DE LA 1a SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 3 DE JULIOL DE 2015
NÚM.: 5/2015
DATA: 3 de juliol de 2015
SESSIÓ: 1a Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 11.15 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 12.10 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
VICEPRESIDENT 4t
SR. JOAN COMENGE RIBA
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
Quòrum
Per la vàlida constitució de la Junta de Govern és necessària l’assistència de
dos terços dels seus membres de dret. En conseqüència és necessària la
presència de 5 membres dels 7 que la componen. Així mateix, és obligatori
que el president de la corporació i la secretària de la mateixa o les persones
que els substitueixin legalment hi siguin presents.

En conseqüència, atesa l’assistència del president, 5 membres de la Junta
de Govern i la Secretària, es constata l’existència de quòrum.
Pel President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els assumptes
inclosos en l’ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
Primer.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió
ordinària de 2 de juny de 2015. Exp. 210/2015.
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
la sessió ordinària del dia 2 de juny de 2015, 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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 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 2 de juny de 2015, que s’ha
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.
Segon.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència.
Exp. 255/2015.
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la
sessió d'aquesta Junta de Govern.
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numerats
del 69/2015 al 93/2015, que consten a l’expedient 255/2015 i es donen
íntegrament per reproduïts.
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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:

PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació,
mitjançant aquesta acta, els Decrets del President del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 70/2015 aprovant el
document d’allegacions al Tribunal català de contractes del sector públic
contra la interposició del recurs especial en matèria de contractació
interposat per l’empresa Fundación Salut i Comunidad i Lagunduz 2,SL.
71/2015 aprovant el Pla d’execució anual “Treball a les 7 comarques.
Pallars Jussà 2015” i sollicitud de subvenció al SOC. 75/2015 aprovant el
contracte de prestació de serveis entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà
i l’empresa SITEM. 77/2015 aprovant el document d’allegacions contra la
resolució del Comité bilateral del Fons per al foment del turisme. 79/2015
suspendre la tramitació del procediment de contractació del servei d’ajuda a
domicili del Consell Comarcal del Pallars Jussà fins a la resolució del recurs
especial en matèria de contractació. 90/2015 aprovant els models de
declaració de béns patrimonials i activitats que proporcionin ingressos
econòmics o que en puguin proporcionar, el de declaració de causes de
possible incompatibilitat i activitat, i el de modificació de la declaració
d’interessos i béns patrimonials i activitats que han de formular els
consellers. 91/2015 aprovant una operació de crèdit en la modalitat de
pòlissa de crèdit a curt termini amb l’entitat Catalunya Banc, SA. 92/2015
aprovant el preu públic del servei “Bus de la festa”. 93/2015 aprovant el
preu públic de les entrades als concerts de l’XI Festival del Romànic i dels
Castells de Frontera.
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal, Sr. Joan
Ubach Isanta, número: 69/2015 aprovant la contractació de la sra. Segú
com a tècnic de la xarxa d’impulsors de la garantia juvenil. 72/2015
sollicitant del Departament de Territori i Sostenibilitat una subvenció per
l’actuació “Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant Antoni”.
73/2015 aprovant la creació del Servei d’ajuda a domicili del Consell
Comarcal del Pallars Jussà i la inscripció al Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials. 74/2015 aprovant el compromís socioeducatiu de la
menor S. Golles. 76/2015 aprovant la memòria de l’actuació “Pallars
Cultural 2015” i sollicitud de subvenció a l’IDAPA. 78/2015 autoritzant a
les empreses adjudicatàries del servei de menjador escolar a emetre rebuts
als usuaris del servei de menjador. 80/2015 aprovant l’inici de l’expedient
de contractació de l’acció “Assessorament d’una finca demostrativa de
noves varietats d’ametller a la Conca de Tremp” i l’adjudicació a l’empresa
IRTA. 81/2015 declarant la inadmissibilitat de la reclamació prèvia a la via
jurisdiccional social formulada pel sr. Tarrat. 82/2015 aprovant la memòria
de l’acció “Consolidació de l’activitat empresarial al Pallars Jussà” i sollicitud
de subvenció al departament d’Empresa i Ocupació. 83/2015 aprovant
l’addenda núm. 1 al conveni transfronterer de partenariat del projecte red
pirenaica de detecció de riscos hidrològics. 84/2015 aprovant l’adjudicació
del contracte menor del servei de manteniment preventiu i correctiu i del
servei de neteja de l’edifici “Casal Josep Manyanet” a l’empresa Pirineus,
Serveis Integrals. 85/2015 aprovant la contractació urgent de la sra. Engo.

86/2015 aprovant la sollicitud de subvenció al departament de Cultural
per l’actuació “Adequació de la planta sotarrassant (-1) del centre de
visitants del Pallars Jussà”. 87/2015 aprovant el reconeixement dels
serveis previs prestats per la sra. Olivet. 88/2015 aprovant el
nomenament del sr. Bellera com a president en funcions del dia 22 al 28 de
juny de 2015.
TERCER.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, del Decret del President en funcions del Consell Comarcal, Sr.
Lluís Bellera Juanmartí, número: 89/2015 donant suport al projecte
“Estudi de diagnosi i propostes per a la millora de la competitivitat del
sector dels esport d’aventura a la província de Lleida” de l’entitat Consorci
GlobaLleida.
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de gerència. Exp.
254/2015.
Atesa la urgència d'alguns assumptes que no s'han pogut ajornar fins a la
sessió d'aquesta Junta de Govern.
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del
25/2015 al 34/2015 que consten a l’expedient 254/2015 i es donen
íntegrament per reproduïts.
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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Presentar al Ple del Consell per a la seva convalidació,
mitjançant aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr.
Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 25/2015 aprovant les factures de la
relació núm. 2/2015 i el seu pagament. 33/2015 aprovant la factura núm.
2015009 de l’empresa Enric Mitjana Dalmau i la cessió de crèdit a favor de
Banc de Sabadell, SA.
SEGON.- Donar coneixement al Ple i a la Junta de Govern, mitjançant
aquesta acta, dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal, Sr. Josep M.
Ardanuy Tarrat, número: 26/2015 aprovant el complement d’activitat del
mes de maig de 2015 de la sra. Tresserres. 27/2015 aprovant el
complement d’activitat del mes de maig de 2015 de varis treballadors.
28/2015 aprovant vàries factures de l’empresa Applus Iteuve Technology,
SL i el seu pagament. 29/2015 atorgant un ajut d’urgència social al sr.
Akkoujane. 30/2015 atorgant un ajut d’urgència social al sr. Adjar.
31/2015 aprovant vàries factures i el seu pagament. 32/2015 aprovant el

pagament de les subvencions atorgades a entitats, associacions
ajuntaments. 34/2015 atorgant una bestreta de caixa a la sra. Vidal.

i

Quart.- Aprovació de la contractació del servei de transport escolar,
per procediment obert, per als cursos escolars 2015-16, 2016-17 i
2017-18, dels vehicles superiors a 9 places. Exp. 247/2015.
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, té
delegada la competència per la gestió del servei de transport escolar a la
comarca del Pallars Jussà al Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Atès la necessitat de contractar el servei per als cursos escolars 2015-16,
2016-17 i 2017-18.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars, que consta a
l’expedient, regulador de la contractació del servei de transport escolar per
vehicles de més de 9 places, per procediment obert, per als cursos escolars
2015-16, 2016-17 i 2017-18 de les 9 línies següents:
Núm.

Pressupost màxim de
licitació (IVA exclòs)

LÍNIES ACTIVES
1 AGBS-Tremp

101.967,57 €

2 Capdella-La Pobla de Segur

136.462,29 €

3 Guàrdia-Tremp

106.484,85 €

4 Figuerola-Tremp

117.255,78 €

5 La Pobla de Segur-Tremp

108.594,54 €

6 La Vall de Barcedana-Tremp

162.601,20 €

7 Pessonada-La Pobla de Segur

131.257,92 €

8 Basturs-Isona-Tremp

200.465,43 €

9 Sort-Tremp

159.756,21 €
TOTAL

1.224.845,79 €

Vistos els Plecs de prescripcions tècniques, redactats individualment per
cadascuna de les línies descrites al paràgraf anterior, que consten a
l’expedient.
Vistos els articles 10, 150, 153 i 154, 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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, que
consta a l’expedient, regulador de la contractació del servei de transport
escolar per vehicles de més de 9 places per als cursos escolars 2015-16,
2016-17 i 2017-18 de les 9 línies descrites a la part expositiva i els Plecs de
prescripcions tècniques reguladors de la contractació del servei, redactats
individualment per a cadascuna de les 9 línies, que consten a l’expedient i
es donen íntegrament per reproduïts, per procediment obert, per un únic
criteri.
SEGON.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per un únic criteri
per la contractació del servei de referència
TERCER.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 15 dies, mitjançant
anunci publicat al BOP i al perfil del contractant la convocatòria del
procediment de referència.
QUART.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
Cinquè.- Aprovació de la contractació del servei de transport
escolar, per procediment negociat sense publicitat, per als cursos
escolars 2015-16, 2016-17 i 2017-18, dels vehicles de 9 o menys
places.
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, té
delegada la competència per la gestió del servei de transport escolar a la
comarca del Pallars Jussà al Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Atès la necessitat de contractar el servei per als cursos escolars 2015-16,
2016-17 i 2017-18.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars, que consta a
l’expedient, regulador de la contractació del servei de transport escolar per
vehicles de 9 o menys places, per procediment negociat sense publicitat,
per als cursos escolars 2015-16, 2016-17 i 2017-18 de les línies següents:
Núm.

LÍNIES ACTIVES

Pressupost màxim de
licitació IVA exclòs

10 Abella-Isona

37.340,97 €

11 Aguiró-La Plana de Mont-ros

33.186,57 €

12.1 Sapeira-Aulàs-Espluga de Serra vehicle 1

40.173,48 €

12.2 Sapeira-Aulàs-Espluga de Serra vehicle 2

40.173,48 €

13 Aulàs-Campament d'Areny

38.088,63 €

14 Biscarri-Isona

41.185,62 €

15 Vilamolat-Tremp

56.069,61 €

16 Masies d'Abella-Isona

37.340,97 €

17 Estavill-La Plana de Mont-ros

48.245,19 €

18 Claverol-La Pobla de Segur

27.797,04 €

19 Espluga de Serra-Campament d'Areny

43.423,20 €

20 L'Ametlla-Tremp

56.557,08 €

21 Serradell-La Pobla de Segur

44.370,63 €

22 Mentui-La Plana de Mont-ros

43.423,20 €

23 Capdella-La Plana de Mont-ros

40.335,96 €

24 Rivert-La Pobla de Segur

49.895,16 €

25 Moror-Tremp

43.883,16 €

26 Sant Serni-Tremp

49.245,21 €

27 Pobella-La Plana de Mont-ros

46.406,46 €

Vistos els Plecs de prescripcions tècniques, redactats individualment per
cadascuna de les línies descrites al paràgraf anterior, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts, per procediment negociat
sense publicitat amb un mínim de tres ofertes.
Vistos els articles 10, 153 i 154, 169 i 170 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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 6 membres presents, dels 7
que la componen:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars regulador
de la contractació del servei de transport escolar per vehicles de 9 o menys
places, per als cursos escolars 2015-16, 2016-17 i 2017-18 de les línies
descrites a la part expositiva i els Plecs de prescripcions tècniques
reguladors de la contractació del servei, redactats individualment per a
cadascuna de les línies, que consten a l’expedient i es donen íntegrament

per reproduïts, per procediment negociat sense publicitat amb un mínim de
tres ofertes.
SEGON.- Sollicitar ofertes econòmiques per al serveis de referència a un
mínim de tres empreses del sector.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Aprovació de la convocatòria del procediment obert de l’obra
“Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant Antoni”. Exp.
93/2014.
Vist l’acord de la Junta de govern de la sessió ordinària del dia 17 de març
de 2015 d’aprovació del Plec de Clàusules administratives particulars i del
Plec de prescripcions tècniques redactats per la contractació de l’obra
“Itinerari pel marge dret de l’embassament de Sant Antoni”, amb un
pressupost de licitació de 206.783,39 € més l’IVA vigent al 21 % per import
de 43.424,51 €, per procediment obert, per més d’un criteri d’adjudicació.
Atès la necessitat d’aprovar la convocatòria del procediment obert.
Vistos els articles 6, 142, 150 i següents i la disposició addicional 2a del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els articles 273 al 280 del Text Refós
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, 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 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 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del President, per unanimitat dels
6 membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del procediment obert, per més d’un
criteri per la contractació de l’obra de referència.
SEGON.- Sotmetre a informació pública, d’acord amb l’article 142 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel termini de 26 dies, mitjançant
anunci publicat al DOGC, al BOP i al perfil del contractant la convocatòria
del procediment de referència.
TERCER.- Facultar el President per donar compliment a l’acord.
Setè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili. Exp.
28/2015

Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i
la collaboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a
la Fitxa 1 el SAD social i el SAD dependència.
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de
2013.
Vistos els informes dels tècnics dels serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, que consten a l’expedient, i la proposta d’atorgament o revisió
de subvenció segons s’indica a continuació:
SAD DEPENDÈNCIA
Inicials
Nom i
Núm. exp.
EBASP
cognoms
2012/00178

JVH

DNI
2292045--

Data inici

Alta/
revisió

02/06/2015

ALTA

Proposta
Tipologia SAD
dependència/ % Subv.
16 h/mes
100%
Atenció social i personal

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Concedir amb efectes retroactius de la data d’inici del servei, els
ajuts a domicili descrits a continuació i amb el percentatge de subvenció
que s’indica:
SAD DEPENDÈNCIA
Inicials
Núm. exp.
Nom i
EBASP
cognoms
2012/00178

JVH

DNI
2292045--

Data inici

Alta/
revisió

02/06/2015

ALTA

Proposta
Tipologia SAD
dependència/ % Subv.
16 h/mes
100%
Atenció social i personal

SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades amb el règim
de recursos corresponent.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment de l’acord.
Vuitè.- Atorgament d’ajuts del servei d’ajuda a domicili amb
modalitat de xecs-servei.

Vist el contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i
la collaboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, aprovat per la
Junta de govern en la sessió ordinària de 17 d’abril de 2012, el qual inclou a
la Fitxa 1 el Servei d’ajuda a domicili.
Vist el Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del
Pallars Jussà aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 7 d’octubre de
2013.
Vistes les sollicituds de xecs-servei del 1r trimestre de 2015, que consten a
l’expedient, presentades pels usuaris següents:
Inicials
Nom i cognoms
AMR
IGR
JIE
MAL
MJC
CGM
MPS
MCBB
MCMF
MRC

DNI
X070286-4070913-7805250-4108887-7804903-4076285-3707419-4080337-4077803-3640603--

Data inici/Alta
servei
04/02/2015
14/01/2015
22/01/2015
25/02/2015
20/02/2015
13/03/2015
18/02/2015
07/01/2015
12/01/2015
26/02/2015

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

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) del
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre
de 2003 i darrera modificació del Ple de 3 de novembre de 2014 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar emetre els xecs-servei als usuaris següents i la
bonificació d’1/3 del cost del preu hora, tal com estableix l’article 3.2 del
Reglament del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Pallars
Jussà:
Inicials
Nom i cognoms
DNI
AMR
X070286-IGR
4070913-JIE
7805250--

Data inici/Alta
servei
Tipologia Servei
04/02/2015
Assistència a la persona i neteja
14/01/2015
Assistència a la persona
22/01/2015
Assistència a la persona i neteja

MAL
MJC
CGM
MPS
MCBB
MCMF
MRC

4108887-7804903-4076285-3707419-4080337-4077803-3640603--

25/02/2015
20/02/2015
13/03/2015
18/02/2015
07/01/2015
12/01/2015
26/02/2015

Assistència a la persona i neteja
Assistència a la persona i neteja
Servei de neteja
Servei de neteja
Servei de neteja
Servei de neteja
Servei de neteja

Novè.- Aprovació de factures emeses pel Consell Comarcal.
Atesa la necessitat de vendre mitjançant preu privat els següents materials
per reciclar, sense valor econòmic: Paper, cartró, envasos, ferralla,
bateries, plom, vidre, pneumàtics.
Vistos els Decrets de Presidència 122/00, 123/00 i 126/00.
Vistes les factures emeses pel Consell Comarcal descrites a continuació:
Núm.
Fra.

Data

Concepte

Deutor
Import €

1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682

25-03-2015
25-03-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
10-04-2015
22-04-2015
23-04-2015
23-04-2015
27-04-2015
27-04-2015

Recollida vidre
Recollida vidre
Paper i cartró
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Paper i cartró
Paper i cartró
Recollida en iglú
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. transfer.
Recollida selectiva
Eliminació RSU dipòsit
Recollida en iglú i soterrat
Recollida vidre
Compensació piles
Compensació RAEES

1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698

28-04-2015
28-04-2015
12-05-2015
13-05-2015
13-05-2015
13-05-2015
21-05-2015
01-06-2015
02-06-2015
08-06-2015
08-06-2015
08-06-2015
10-06-2015
10-06-2015
10-06-2015
10-06-2015

Gestió RAEE
Gestió RAEE PRM Cat. A
Ferralla
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Paper i cartró
Residus varis dipòsit RSU
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. transfer.
Paper i cartró

Ecovidrio
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Conselh Generau d’Aran
Ecoembalajes España, SA
Ecovidrio
ECOPILA
European
Recycling
Platform España, SLU
Ecolec
Ecotic
Ballestas Calmet, SL
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
Monsó Boneta, SL
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL

1.032,30
1.839,60
988,40
10.551,48
6.376,50
1.456,04
1.087,24
1.104,99
3.258,63
576,36
376,81
3.580.97
29.271,30
1.034,41
2.646,91
201,11
122,96
222,66
392,10
478,00
28.012,73
9.887,00
5.477,14
1.467,38
1.488,06
57,61
17.518,16
5.073,69
9.351,63
1.404,21
666,15
435,51
1.504,65

1699
1700
1701
1702

11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015

Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió a través pl. transfer.
Recollida en iglú

Ecoembalajes
Ecoembalajes
Ecoembalajes
Ecoembalajes

España,
España,
España,
España,

SA
SA
SA
SA

3.851,35
706,48
461,88
1.416,21

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 3 de
novembre de 2014 i resta de legislació de règim local concordant.
La Junta de Govern acorda, per delegació del gerent, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar les factures emeses descrites a continuació:
Núm.
Fra.

Data

Concepte

Deutor
Import €

1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682

25-03-2015
25-03-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
09-04-2015
10-04-2015
22-04-2015
23-04-2015
23-04-2015
27-04-2015
27-04-2015

Recollida vidre
Recollida vidre
Paper i cartró
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Paper i cartró
Paper i cartró
Recollida en iglú
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. transfer.
Recollida selectiva
Eliminació RSU dipòsit
Recollida en iglú i soterrat
Recollida vidre
Compensació piles
Compensació RAEES

1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698

28-04-2015
28-04-2015
12-05-2015
13-05-2015
13-05-2015
13-05-2015
21-05-2015
01-06-2015
02-06-2015
08-06-2015
08-06-2015
08-06-2015
10-06-2015
10-06-2015
10-06-2015
10-06-2015

Gestió RAEE
Gestió RAEE PRM Cat. A
Ferralla
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Recollida vidre
Paper i cartró
Residus varis dipòsit RSU
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Eliminació RSU dipòsit
Recollida en iglú
Plus addicional transport
Gestió a través pl. transfer.
Paper i cartró

Ecovidrio
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
J. Vilella Felip, SL
J. Vilella Felip, SL
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Conselh Generau d’Aran
Ecoembalajes España, SA
Ecovidrio
ECOPILA
European
Recycling
Platform España, SLU
Ecolec
Ecotic
Ballestas Calmet, SL
Conselh Generau d’Aran
C. C. Pallars Sobirà
C. C. Alta Ribagorça
Ecovidrio
J. Vilella Felip, SL
Monsó Boneta, SL
Conselh Generau d’Aran
C. C. Alta Ribagorça
C. C. Pallars Sobirà
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
Ecoembalajes España, SA
J. Vilella Felip, SL

1.032,30
1.839,60
988,40
10.551,48
6.376,50
1.456,04
1.087,24
1.104,99
3.258,63
576,36
376,81
3.580.97
29.271,30
1.034,41
2.646,91
201,11
122,96
222,66
392,10
478,00
28.012,73
9.887,00
5.477,14
1.467,38
1.488,06
57,61
17.518,16
5.073,69
9.351,63
1.404,21
666,15
435,51
1.504,65

1699
1700
1701
1702

11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015

Recollida selectiva
Plus addicional transport
Gestió a través pl. transfer.
Recollida en iglú

Ecoembalajes
Ecoembalajes
Ecoembalajes
Ecoembalajes

España,
España,
España,
España,

SA
SA
SA
SA

3.851,35
706,48
461,88
1.416,21

Desè.- Informes, precs i preguntes. Exp. 253/2015
Tots els membres de la Junta de Govern agraeixen al president i al personal
la seva tasca. El president desitja sort als membres de la Junta que
segueixen al Consell i als que marxen també molta sort en la seva tasca.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, es fa constar que durant la sessió han intervingut tots els assistents
i que si ha calgut reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a
l'apartat corresponent.
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,
Vist i plau
El President,

