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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 17 DE 
DESEMBRE DE 2019 
   
NÚM.: 9/2019 
DATA:  17 de desembre de 2019 
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 mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. ANTONI FLORES ARDIACA 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
CONSELLERS 
SR. JOSEP R. LLORET LOAN 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL 
SR. JORDI NAVARRA TORRES 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
 
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. 
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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 sessió extraordinària de 27 de 
novembre de 2019. Exp. 428/2019. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió extraordinària del dia 27 de novembre de 2019, que s’ha tramés a 
tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16.1 del 
Reglament Orgànic i de funcionament dels òrgans de govern del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, aprovat pel Ple del Consell en data 6 d’octubre 
de 2003 i darrera modificació de 29 de desembre de 2015 i resta de 
legislació de règim local concordant, 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels 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 extraordinària del dia 27 de novembre de 2019, 
que s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà. Anualitat 2020. Exp. 436/2019. 
 
Vist el text, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada a la comarca, per l’any 2020, que 
consta a l’expedient, amb l’objectiu d’establir els termes i les condicions de 
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis 
en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge. 
 
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 preveu 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. 
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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. 
 
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 unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada a la 
comarca, per l’any 2020, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el President per la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
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 i a la web del Consell Comarcal, 
tal com preveu l'article 185.3 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa. 
 
Tercer.- Aprovació de l’addenda de pròrroga per al 2020 del 
Contracte Programa 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i 
famílies i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exp. 449/2019. 
 
Vist el text, de l’addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, que consta a l’expedient. 
  
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 preveu 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. 
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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. 
 
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 unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, de l’addenda de pròrroga per al 2020 del 
contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, que consta a 
l’expedient. 
SEGON.- Facultar el President per la signatura de l’addenda. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies. 
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 i a la web del Consell Comarcal, 
tal com preveu l'article 185.3 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa. 
 
Quart.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a l’execució de 
l’operació “Camins tradicionals dels Pirineus”. Exp. 437/2019. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per l’execució de l’operació “Camins 
tradicionals dels Pirineus”, que consta a l’expedient, que té com a objectiu 
la creació d’una xarxa de camins tradicionals vertebradora de les comarques 
pirinenques, que connecti els nuclis de població, dinamitzi la seva economia 
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i relligui tots els territoris posant en valor els recursos naturals i 
patrimonials.  
  
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 preveu 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. 
 
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 unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per l’execució de l’operació 
“Camins tradicionals dels Pirineus”, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el President per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida. 
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 i a la web del Consell Comarcal, 
tal com preveu l'article 185.3 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa. 
 
Cinquè.- Aprovació del contracte de cessió en comodat d’un conjunt 
de documents de l’Església Parroquial de Sant Miquel de Conques a 
l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà. Exp. 446/2019. 
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Atès que la Sra. Josefa Costa Escolà té custodiada un conjunt de documents 
d’entre els segles XV al XX, procedents de l’Església Parroquial de Sant 
Miquel de Conques i ha manifestat la voluntat de cedir-la en comodat a la 
Generalitat de Catalunya per tal que s’ingressi a l’Arxiu Comarcal del Pallars 
Jussà, a fi de conservar-la i fer-la accessible als ciutadans.  
 
Vist el text, del contracte de cessió en comodat d’un conjunt de documents 
de l’Església parroquial de Sant Miquel de Conques, entre el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i la Sra. Josefa Costa Escolà, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 m) 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 unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del contracte de cessió en comodat d’un conjunt 
de documents de l’Església parroquial de Sant Miquel de Conques, entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i la Sra. Josefa Costa Escolà, que consta a l’expedient. 
SEGON.- Facultar el President per la signatura del contracte. 
TERCER.- Trametre aquest acord al Departament de Cultura. 
 
Sisè.- 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  
MRPT – 4645677-- 26.00 € 
RSO – 4342534-- 32,00 € 
EPS – 4071684-- 32,00 € 
JSA – 4070953-- 26,00 € 
FAM – 3857511-- 20,00 € 
JNB – 3750640-- 226,00 € 

 
Atès que l’empresa General Green Services, 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 de subministrament: Tromel mòbil T30 de Terra Select.  
Import: 3.305,79 € 
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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 6 
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  
MRPT – 4645677-- 26.00 € 
RSO – 4342534-- 32,00 € 
EPS – 4071684-- 32,00 € 
JSA – 4070953-- 26,00 € 
FAM – 3857511-- 20,00 € 
JNB – 3750640-- 226,00 € 

 
SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa General 
Green Services, SL per respondre del compliment de l’actuació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol de subministrament: Tromel mòbil T30 de Terra Select.  
Import: 3.305,79 € 
TERCER.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Setè.- Informes.  

 
El president informa de la licitació del servei de manteniment i reparació e 
la flota de vehicles del Consell Comarcal. S’ha licitat per procediment obert i 
regulació harmonitzada per 4 anys i per import total de 512.217,20 € IVA 
inclòs, dividit en 3 lots: 
 

Lot 1. Manteniment i reparació de camions  398.380,40 € 
Lot 2. Manteniment i reparació de turismes  31.629,40 € 
Lot 3. Manteniment i reparació de pneumàtics  82.207,40 € 

 
Vuitè.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. Lloret demana que es faci un resum de les actuacions que actualment 
executa el Consell.  
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El Sr. Mullol li respon que avui a les 5 h de la tarda ho explicarà a l’àrea de 
règim intern.  
 
El Sr. Lloret també pregunta sobre el conveni amb el Departament de 
Territori i Sostenibilitat pel manteniment de camins. 
 
El Sr. Ardanuy li respon que no té coneixement de que cap comarca hagi 
signat aquest tipus de conveni. 
 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova 
el text refós 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 6 membres presents, dels 
7 que la componen, s’acorda aprovar la urgència i incorporar per aquest 
motiu el següent punt a la sessió:  
 
Novè.- Adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a 
edificacions i instal·lacions (exp. 2017.06), de la segona pròrroga de 
l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2015.04), del servei de 
mediació (exp. 2015.01) i de les pòlisses de vida i responsabilitat 
civil patrimonial (exp. 2018.08). Exp. 209/2019. 
 
El Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de 
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la 
contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de 
contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, 
fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de 
les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, 
d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a 
l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i 
estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 

Servei de pòlisses d’assegurances 
 
Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant 
procediment obert amb valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 
acord de la Comissió Executiva del CCDL de 14 de juliol de 2015 i publicats 
al perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles 
concordants dels TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en 
resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015, va aprovar adjudicar 
l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
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de Catalunya (Expedient 2015.04), d’acord amb el següent detall 
d’empreses seleccionades per lots, per un període de dos anys amb efectes 
des l’1 de gener de 2016, formalitzant-se les esmentades actuacions 
mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30 de desembre 
de 2015: 
 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y 

Reaseguros 
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, 

Sucursal en España 
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich 

Insurance PLC, Sucursal en España 
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de 

l’Administració, a favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de 
Seguros y Reaseguros. Lot, actualment cedit, de conformitat amb els 
antecedents que seguidament es relacionen a favor d’AIG Europe 
Limited Sucursal en España. 

 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil 
Arag, SE Sucursal en España 

 
En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va 
acordar aprovar la cessió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de 
contractació, del mencionat Acord marc, pel que fa a tots els seus lots, a 
favor de l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, en la posició del 
CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant-
se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.  
 
Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 
de novembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal 
efecte d’acord amb el Reglament regulador del funcionament de 
l’esmentada Central de Contractació, va ser aprovada definitivament la 
pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de 12 mesos més, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de 
desembre de 2018, pel que fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a 
l’empresa ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE i al seu lot 7 adjudicat a 
l’entitat ARAG, SE, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 12 de 
desembre de 2017, amb les citades adjudicatàries. 
 
Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en 
data 12 de desembre de 2017, fou aprovada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM disposant aprovar definitivament la pròrroga de 
l’Acord marc en relació al seu lot 2, adjudicat a l’entitat VIDA CAIXA, S.A. 
DE SEGUROS Y REASEUROS, per un període addicional 12 mesos més, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de 
desembre de 2018, així com la modificació prevista al PCAP d’aplicació 
consistent en incrementar el límit del pressupost de licitació fins al 50% 
addicional en relació al mencionat lot com a conseqüència de l’increment 
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d’entitats destinatàries adherides, actuacions que es formalitzaren en data 
19 de desembre de 2018.  
 
Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 
i 29 de desembre de 2017 i prèvia tramitació dels corresponents 
procediments a l’efecte d’acord amb el seu Reglament de funcionament va 
ser autoritzada la cessió del lot 6 de l’Acord, adjudicat a l’entitat 
SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,  a favor d’AIG 
EUROPE LIMITES (Sucursal en España), així com la seva pròrroga per un 
període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 
fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, actuacions que es 
formalitzaren en data 29 de desembre de 2018.  
 
En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent 
procediment a l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la 
Central de Contractació de l’ACM, fou aprovada una Resolució de 
l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar definitivament la 
pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1, adjudicat a l’entitat 
SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y RESGUARDOS, per un període 
addicional de 3 mesos més amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a 
les 24 hores del dia 31 de març de 2018. 
 
Per altra banda el CCDL també va tramitar la licitació de l’Acord marc del 
servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment 
obert, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del 
CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de contractant de la 
citada entitat, en relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e 
normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de març de 
2018, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys 
a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS CATALANA DE 
OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, 
per un període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de 2018, 
formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del 
corresponent contracte en data 17 d’abril de 2018. 
 
En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha 
aprovat definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de 
pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04) pel que fa als Lots 3,6 i 7 per un 
període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins a les 
24 hores del dia 31 de desembre de 2019. S’ha aprovat definitivament la 
segona pròrroga del Lot 2 per un període addicional de 6 mesos més, des 
de l’1 de gener de 2019 fins a les 24 hores del dia 30 de juny de 2019. 
En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació s’ha aprova 
definitivament la segona pròrroga  de l’Acord marc del serveis de pòlisses 
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d’assegurances (Exp. 2015.04), pel que fa al Lot 5 per un període addicional 
de 4 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins el 30 d’abril de 2019. 
En data 5 d’abril de 2019 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament 
adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat 
Civil Patrimonial (Exp. 2018.08), pel Lot 1 – Vida a Vida Caixa Sau de 
Seguros y Reaseguros, i Lot 2 – responsabilitat civil patrimonial a Zurich 
Insurance per un període de 24 mesos,  a partir d’1 de maig de 2019. 
 

Servei de mediació d’assegurances 
 
En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local que va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia 
tramitació de la corresponent licitació mitjançant procediment obert amb 
valors harmonitzats de conformitat amb el que determina el TRLCSP i resta 
de normativa concordant aplicable, s’acordà adjudicar a la societat 
mercantil “Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L.”, l’Acord 
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), d’acord amb els plecs de 
clàusules i prescripcions tècniques aprovats per aquesta entitat en la sessió 
de la seva Comissió Executiva de data 21 d’abril de 2015, formalitzant-se 
les citades actuacions en data 7 d’agost de 2015 mitjançant el 
corresponent contracte.  

 
En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va 
acordar aprovar la cessió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de 
contractació, del mencionat Acord marc del servei d’assessorament i 
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda 
Asociados Corredoria de Seguros, S.L., a favor de l’ACM, per a la 
subrogació, d’aquesta última entitat, en la posició del CCDL en relació amb 
tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació 
a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de 
juny de 2016.  
 
En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment a l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una 
Resolució en virtut de la qual fou aprovada definitivament la seva primera 
pròrroga, per un període addicional de 12 mesos més, en els mateixos 
termes i condicions que es venia prestant el servei, formalitzant-se 
l’esmentada pròrroga en data 30 de novembre de 2017.) 
 
En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent 
procediment a l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la 
Central de Contractació de l’ACM, fou aprovada una Resolució de 
l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar definitivament la 
segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació 
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d’assegurances (Exp. 2015.01) per un període addicional de 12 mesos, des 
de l’1 de gener de 2019 i fins les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019. 
 
El consell comarcal del Pallars Jussà dins de les seues atribucions, hi ha 
persones que desenvolupen tasques a ajuntaments, consorcis adscrits....  
El consell comarcal desenvolupa les seues competències en edificis que són 
de la seua propietat, en edificis arrendats.... Organitza el CDIAP,  centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç. La seua activitat es fa a C/ 
Capdevila, 22 – 25620 Tremp. 
 
Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP. D’acord amb el 
que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis 
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en 
quan als seus efectes i extinció pel dret privat. 
 
Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la 
DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i 
l’adhesió a aquestes. Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del 
TRLCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats i 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 unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de  CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ a 
la segona  pròrroga del contracte de l’Acord marc del servei de mediació 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la 
condició de Mediador del Consell Comarcal. 
Segon.- Aprovar l’adhesió de  CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ a 
l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar les pòlisses que a continuació 
s’indiquen (escollir aquelles que correspongui un cop valorades pel 
mediador, Ferrer & Ojeda, d’acord amb les condicions d’adjudicació). 

(___) Lot 2. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil 
Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per un import d’ 
11.591,58 €, amb vigència des del  01/01/2020 al 31/12/2020  

Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva 
recepció per part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL. 
Quart.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 
6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de 
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Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius. 
Cinquè.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
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, 
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