ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA
JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS JUSSÀ DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2011
NÚM.: 10/2011
DATA: 28 de novembre de 2011
SESSIÓ: Extraordinària urgent
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 17.30 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 18.15 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 3r
SR. JOSEP CASTELLS FARRÉ
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:

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.- Resolució de les al·legacions al projecte “Centre de visitants
del Pallars Jussà” i aprovació definitiva del projecte. Exp. 399/2011.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la sessió de 18 d’octubre de 2011
d’aprovació inicial del projecte executiu de l’actuació “Centre de visitants
del Pallars Jussà”, redactat per l’empresa Gruyere BCN Comunicació
Corporativa SL, amb un pressupost que ascendeix a un import total de
652.559,07 €.
Vist l’edicte d’exposició pública, publicat en el BOP núm. 152 de 25-102011 i en el DOGC núm. 5991 de 25-10-2011.
Atès que en data 23 de novembre de 2011, amb registre d’entrada núm.
2253, el Sr. Francesc Borrell Grau, en nom i representació del grup del
PSC ha presentat un escrit d’al·legacions, al projecte executiu de l’actuació
“Centre de visitants del Pallars Jussà”
Atès que l’esmentat escrit d’al·legacions fa plantejaments no relacionats
amb el contingut del projecte i conté un defecte important de forma, ja que
li manca la signatura.
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 h) 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 d’octubre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la component:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions al projecte executiu de l’actuació
“Centre de visitants del Pallars Jussà”, presentades pel Sr. Francesc Borrell
Grau, en nom i representació del grup del PSC.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Francesc Borrell Grau, en nom i
representació del grup del PSC, amb el règim de recursos corresponent.
TERCER.- Aprovar definitivament el projecte executiu de l’actuació
“Centre de visitants del Pallars Jussà” redactat per l’empresa Gruyere BCN
Comunicació Corporativa SL, am un pressupost que ascendeix a un import
total de 652.559,07 €.
QUART.- Publicar l’edicte d’aprovació defintiva del projecte executiu de
l’actuació “Centre de visitants del Pallars Jussà” al BOP i al DOGC.
CINQUE.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
SEGON.- Devolució de fiances.
Atès que l’empresa Miquel Rius, SA ha sol·licitat al Consell Comarcal del
Pallars Jussà la devolució de les fiances definitives que va dipositar per
respondre del compliment de les contractacions que es descriuen a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII: als municipis
de Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn i Torre de Capdella.
Import: 6.343,88 €
Títol de l’obra: Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII: als municipis
de Conca de Dalt, Gavet de la Conca i Salàs de Pallars.
Import: 5.524,64 €
Títol de l’obra: Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII: als municipis
d’Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur i Sant Esteve de la Sarga.
Import: 4.512,87 €

Atès que l’empresa PALVI, 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 del subministrament: Equip de ganxo i una grua hidràulica..
Import: 2.250,00 €

Atès que l’Associació naturalista del Pallars Jussà “Lo Trencalòs” 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 del servei: Campanya d’implantació i ampliació de la recollida de fracció
orgànica al Pallars Jussà 2010.
Import: 1.820,00 €

Vistos els informes favorables dels serveis tècnics, que consten a
l’expedient.
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 d’octubre de 2011 i resta de
legislació de règim local concordant,
La Junta de Govern acorda, per delegació del Ple, per unanimitat dels 7
membres presents, dels 7 que la component:
PRIMER.-.Retornar les fiances definitives que va dipositar l’empresa
Miquel Rius, SA per respondre del compliment de les contractacions que
es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol de l’obra: Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII: als municipis
de Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn i Torre de Capdella.
Import: 6.343,88 €
Títol de l’obra: Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII: als municipis
de Conca de Dalt, Gavet de la Conca i Salàs de Pallars.
Import: 5.524,64 €
Títol de l’obra: Pla d’arranjament de camins al Pallars Jussà. Fase XVIII: als municipis
d’Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur i Sant Esteve de la Sarga.
Import: 4.512,87 €

SEGON.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’empresa PALVI;
SL per respondre del compliment de la contractació que es descriu a
continuació i per l’import que s’indica:
Títol del subministrament: Equip de ganxo i una grua hidràulica..
Import: 2.250,00 €

TERCER.- Retornar la fiança definitiva que va dipositar l’Associació
naturalista del Pallars Jussà “Lo Trencalòs” per respondre del compliment
de la contractació que es descriu a continuació i per l’import que s’indica:
Títol del servei: Campanya d’implantació i ampliació de la recollida de fracció
orgànica al Pallars Jussà 2010.
Import: 1.820,00 €

QUART.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a
l’execució d’aquest acord.

TERCER.- Informes
El Sr. Ardanuy informa sobre els següents temes:
A) De la sol·licitud de subvenció al Consorci CEDER Pallars-Ribagorça
per l’execució de l’actuació “Creació d’itineraris en el curs de la
Noguera Pallaresa i en el marc del territori Collegats-Terradets” amb
un pressupost de 387.714,50 €. Explica que actuarà bàsicament en 3
àmbits:
1. Itinerari mirador dels Ensulsiats-Orcau-Aramunt.
2. Accessos a la nova passarel·la de la Noguera Pallaresa (zona
Palau-Vilamitjana).
3. Creació d’un nou itinerari des del Pont de Monares fins a Cellers i
fins al mirador d’aus de l’embassament de Terradets.
B) Plans d’Ocupació: Detalla que està preparant la sol·licitud d’un Pla
d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb la
col·laboració de la majoria dels ajuntaments de la comarca.
Hi ha dues línies d’actuació, una per l’ocupació dels aturats de
Tremp i la Pobla de Segur i l’altra per la resta dels ajuntaments que
poden, si volen, delegar en el Consell.

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 habilitada,
Vistiplau
El President,

