
ACTA DE LA 1a SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 3 DE JULIOL DE 2019 
   
NÚM.:  4/2019 
DATA:  3 de juliol de 2019 
SESSIÓ: Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 12.45 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 12.55 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. CONSTANTE ARANDA  FARRERO 
VICEPRESIDENTA 1a 
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI 
VICEPRESIDENT 2n 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
CONSELLERS 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ  
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
 
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, 4 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 
extraordinària de 26 de juny de 2019. Exp. 219/2019 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
la sessió extraordinària del dia 26 de juny 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 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 extraordinària del dia 26 de juny de 2019, que 
s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Coneixement dels decrets de presidència. Exp. 246/2019. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 246/2019, que es donen íntegrament per reproduïts i 
que es descriuen a continuació: Número: 112/2019  aprovant l’adjudicació 
del subministrament de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions del 
local de la plaça Capdevila, 22 baixos a l’empresa Instal·lacions Elèctriques 
Sánchez Badia, SL. 115/2019 aprovant el document “Pla de 
Desenvolupament Ambiental del Pallars Jussà”. 117/2019 aprovant vàries 
sol·licituds del servei de teleassistència. 122/2019 aprovant la memòria de 
l’actuació “Projecte Pallars Cultural 2019” i sol·licitud de subvenció a L’IEI 
de la Diputació de Lleida. 123/2019 aprovant la memòria de l’actuació 
“Infraestructures complementàries pel Centre de visitants del Pallars Jussà 
2019” i sol·licitud a L’IEI de la Diputació de Lleida. 125/2019 aprovant 
l’adjudicació del subministrament d’una central electró hidràulica a 
l’empresa PALVI, SL. 126/2019 aprovant el projecte executiu de l’obra 
“Adequació de l’espai Figuereta per arribada d’activitats al riu Noguera 
Pallaresa i connexió peatonal amb la presa de Sossís” 127/2019 aprovant 
le renovació del COSE dels menors A i HJP. 128/2019 aprovant la memòria 
del Pla d’actuacions de promoció turística. Pallars Jussà 2019” i sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida. 129/2019 prorrogant el contracte de la 
Sra. RMCT. 130/2019 declarant la inadmissibilitat del recurs de revisió 



interposat per l’empresa Despatx Moragues, SL. 131/2019 aprovant el 
COSE de la menor MJF.  
 
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 5 membres presents, dels 7 
que la componen: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple mitjançant 
aquesta acta, dels Decrets del President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, que es descriuen a la part expositiva 
d’aquest acord i que consten a l’expedient núm. 246/2019 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Tercer.- Coneixement dels decrets de gerència. Exp. 247/2019 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, que consten a 
l’expedient núm. 247/2019 que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número 55/2019 atorgant un ajut d’urgència 
social a EMS. 61/2019 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
64/2019 aprovant vàries factures i el seu pagament. 65/2019 atorgant 
varis ajuts d’urgència social. 66/2019 aprovant el pagament de dietes i 
quilometratge a la nòmina del mes de juny de 2019. 
 
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 29 de desembre de 2015 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.- Donar-se per assabentat i donar-ne coneixement al Ple, mitjançant 
aquesta acta dels Decrets del Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, que es descriu a la part expositiva d’aquest 
acord i que consta a l’expedient núm. 247/2019 i es donen íntegrament per 
reproduïts. 
 
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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