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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa fi nalitat no podrà superar el cost total del projecte/
activitat a desenvolupar.
13. Tractament de dades
En aplicació del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, cal informar que les dades de caràcter personal que 
s’han de facilitar per a l’obtenció d’aquests ajuts, s’inclouen en 
els sistemes de tractament de dades del Consell Comarcal de la 
Noguera i tenen com a fi nalitat la valoració de l’accés als ajuts, 
i els únics destinataris són els òrgans gestors indicats en el punt 
setè d’aquestes bases.

ANNEX 1
Sol·licitud d’ajuts del programa “per ells”

Dades de la persona sol·licitant
Pares o tutors .................................................................................
adreça ............................................................................................
municipi ........................................................................................
telèfon ...........................................................................................
adreça electrònica ..........................................................................
Dades del/la menor interessat/da
Nom i cognoms del menor ............................................................
data de naixement .........................................................................
Declaració / autorització
1. Que són certes totes les dades consignades en aquesta 
sol·licitud.
2. Que tota la documentació aportada en fotocòpia es correspon 
amb la documentació original de què disposo.
3. Declaro estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.
4. Que autoritzo el Consell Comarcal de la Noguera a efectuar 
les consultes necessàries a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària, a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), al Padró 
Municipal d’Habitants i al Registre de Població de Catalunya, i 
al Departament de Benestar Social i Família pel títol de família 
nombrosa a l’efecte de comprovar que es compleixen les 
condicions requerides per a la concessió d’ajuts.
Si no vol donar aquesta autorització, senyali la casella ƒÓ.
Descripció de l’activitat o servei que motiva la sol·licitud
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Documentació que s’adjunta
Fotocòpia del llibre de Família.
Fotocòpia del títol de família monoparental, si s’escau.
Certifi cat de convivència actualitzat.
Fotocòpia de l’últim rebut pagat de l’habitatge (lloguer / hipoteca).
Full de vida laboral actualitzat.
Justifi cant d’ingressos dels tres últims mesos (nòmines, atur, 
pensió,...).
Fotocòpia de la sentència de separació o divorci i/o del conveni 
regulador.
Fotocòpia del certifi cat del grau de discapacitat igual o superior al 
33% de l’ICASS o resolució d’invalidesa permanent de l’INSS.

  

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
ANUNCI 8343
En data 31 d’agost de 2012 el Consell de Presidència – Junta de 
Govern local del Consell Comarcal del Pallars Sobirà va adjudicar 
el contracte de les obres del Pla de Camins corresponents a les 
separates números 1 del projecte del camí de Benante, zona sud 
(TM Esterri de Cardós); del projecte del camí de Surri i Anàs, 
zona nord (TM Vall de Cardós); i del projecte de condicionament 
i millores puntuals al camí d’accés a Escàs i Caregue, a la pista 
d’accés a Caregue des de la LV-5223, i a l’accés a Surp i Rodés 
(TM Rialp i Sort), i es publica la seva formalització als efectes 

de l’article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Pallars Sobirà
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient: 66-12/09.03
d) Direcció d’internet del perfi l del contractant: www.
pallarssobira.cat
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres
b) Descripció: separates números 1 del projecte del camí de 
Benante, zona sud (TM Esterri de Cardós); del projecte del camí 
de Surri i Anàs, zona nord (TM Vall de Cardós); i del projecte 
de condicionament i millores puntuals al camí d’accés a Escàs 
i Caregue, a la pista d’accés a Caregue des de la LV-5223, i a 
l’accés a Surp i Rodés (TM Rialp i Sort).
d) CPV (Referència de nomenclatura): CPV 45233123.
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: BOP i Perfi l del 
contractant
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 04.08.2012
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert amb diversos criteris d’adjudicació.
4. Valor estimat del contracte
362.827,34 euros.
5. Pressupost base de licitació
Import net: 362.827,34 euros. Import total: 428.136,28 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 31 d’agost de 2012
b) Data de formalització del contracte: 05 de setembre de 2012
c) Contractista: M. Y J. GRUAS, SA
d) Import d’adjudicació: Import net: 353.756,66 euros. Import 
total: 428.045,56 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària. Ha estat l’empresa que ha 
fet l’oferta que ha obtingut una major puntuació (100 punts sobre 
100), ja que a més de la baixa econòmica per import de 9.070,68 
euros, s’ha compromès a dur a terme sense cap cost per al Consell 
Comarcal, 11.499,99 metres quadrats de la partida d’estesa d’una 
capa de mescla bituminosa, de les mateixes característiques que 
les defi nides en les tres separates i projectes que es contracten, 
a aplicar en els trams concrets d’una o de diverses carreteres 
d’accessos a nuclis de població del Pallars Sobirà de titularitat 
municipal que indiqui la Direcció Tècnica de l’obra. 
Sort, 3 d’octubre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset 

  

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
ANUNCI 8338

Sobre l’adjudicació del contracte de transport escolar
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Segrià
b) Número d’expedient: 52/2012
c) Direcció del perfi l del contractant: www.segria.cat
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de transport escolar.
b) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació i data de publicació: 
BOP de Lleida del 9 d’agost del 2012, BOE del 17 d’agost del 
2012, DOUE.del 8 d’agost del 2012 i Perfi l del Contractista
3. Tramitació i procediment 
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
6. Pressupost màxim de licitació. Import total. 
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