
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 21 
D’AGOST DE 2012 
 
NÚM.: 12/2012 
DATA:  21 d’agost de 2012 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.00 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 
 



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.- Aprovació de l’acta de la Junta de govern de la sessió 
ordinària de 7 d’agost de 2012. Exp. 319/2012. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de la sessió ordinària del dia 7 d’agost de 2012, 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 4 de novembre de 2011 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 7 d’agost de 2012, que s’ha 
tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Segon.- Aprovació de la declaració de bé cultural d’interès local de 
l’Església de Santa Maria de la Cinta de Llimiana. Exp. 369/2012. 
 
Vist el certificat de l’acord del Ple de l’ajuntament de Llimiana, que consta 
a l’expedient, de sol·licitud de declaració de bé cultural d’interès local de 
l’Església de Santa Maria de la Cinta de Llimiana. 
 
Vist l’ informe tècnic, que consta a l’expedient, emès per l’arquitecte tècnic 
Sra. Mercè Colomina i Solé, en el qual informa favorablement la declaració 
de bé cultural d’interès local de l’Església de referència. 
 
Vist l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català (DOGC 1807, d’11 d’octubre de 1993). L’article 14 del DL 



4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, i resta de legislació de règim local 
concordant. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 q) 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 de novembre de 2011 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 la declaració de bé cultural d’interès local de 
l’Església de Santa Maria de la Cinta de Llimiana i condicionar-la a que 
l’ajuntament aporti el vist-i-plau del Bisbat de la Seu d’Urgell. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Llimiana i al 
Departament de Cultura. 
TERCER.- Publicar aquest acord al BOP a efectes d’al·legacions, si no 
se’n presenta cap, aquest acord quedarà aprovat definitivament. 
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Tercer.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. Exp. 
374/2012  
 
Atès la possibilitat de sol·licitar un ajut directe a la Diputació de Lleida. 
 
Vista la memòria de l’actuació “Suport a la creació de la Societat de 
Foment del Pallars Jussà”, per import de 52.246,63 €, redactada pel Sr. 
Josep Tarrat Tomàs, tècnic del Consell Comarcal, que consta a l’expedient. 
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1. b i 2.3 
j) del Reglament Orgànic i de funcionamet 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 4 de novembre de 2011 i resta 
de legislació de règim local concordant, 
 



La Junta de Govern acorda, per delegació del President i del Ple, per 
unanimitat dels 6 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria de l’actuació “Suport a la creació de la 
Societat de Foment del Pallars Jussà”, per import de 52.246,63 €, redactada 
pel Sr. Josep Tarrat Tomàs, tècnic del Consell Comarcal, que consta a 
l’expedient. 
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 50.000,00 € 
per dur a terme les actuacions descrites en la memòria de referència. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
 
Quart.- Aprovació de la devolució de fiances. 
 
Atès que l’empresa Ana Panzuela Bonilla 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 descriuen a continuació 
i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Servei de menjador escolar dels cursos escolars 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 
Import: 1.105,18 € 
 
Vist l’informe tècnic, que consta a l’expedient, on es fa constar que es pot 
retornar la fiança. 
 
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 de novembre de 2011 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 definitiva que va dipositar l’empresa Ana 
Panzuela Bonilla per respondre del compliment de la contractació que es 
descriu a continuació i per l’import que s’indica: 
Títol del servei: Servei de menjador escolar dels cursos escolars 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 
Import: 1.105,18 € 



SEGON.- Facultar el president per realitzar tots els tràmits necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Cinquè.-  Informes. Exp. 371/2012. 
 
El Sr. Ubach informa sobre la situació actual i els tràmits realitzats per la 
creació de l’empresa de foment i posterior desenvolupament. 
 
Sisè.- Precs i preguntes. Exp. 370/2012.  
 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions. 
 
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, 
 


