ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA JUNTA
DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 20 DE FEBRER DE 2017
NÚM.: 2/2017
DATA: 20 de febrer de 2017
SESSIÓ: Extraordinària urgent
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 14.15 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 14. 25hores
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. SUSANNA SOLANS ROYA
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SRA. ANNA RITZ ESCUR
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.

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
Vist l’article 99.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (DOGC
20-05-2003).
De conformitat amb l’article 79 del RD 2568/1996, de 28 de novembre,
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 la urgència de la sessió, que és motivada per
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Acceptació de la subvenció provisional del Programa
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. Exp.
39/2016.
Atès que el Consell Comarcal en el marc de la convocatòria regulada per
l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, va presentar l’operació “Valorització
del Patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística del Pallars
Jussà” amb un pressupost total d’1.116.067,20 €.
Vista la proposta de resolució provisional de la directora d’Administració
Local de 15 de febrer de 2017 per la selecció d’operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6, que consta a l’expedient i que es descriu a
continuació:
Entitat Sollicitant
Codi Operació
Objecte específic
Nom Operació

Despesa elegible sollicitada
Despeses no acceptades
Despesa elegible proposada provisionalment
Cofinançament FEDER proposat provisionalment
(50% de la despesa elegible proposada)

Consell Comarcal del
Pallars Jussà
GO03-000823
OE.6.3.1
Valorització del Patrimoni
cultural i natural per a la
dinamització turística del
Pallars Jussà
1.116.067,20 €
100.405,71 €
1.015.661,49 €
507.830,75 €

De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 f, j) 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 delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Acceptar provisionalment la subvenció de 507.830,75 € per a
l’operació “Valorització del Patrimoni cultural i natural per a la dinamització
turística del Pallars Jussà”, presentada en el Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
SEGON.- Adoptar el compromís d’aportar la quantitat de 507.830,74 € per
tal de fer front a la resta de finançament de l’operació cofinançada pel
FEDER.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
Segon.- Aprovació del conveni de finançament FEDER del projecte
“Green Pyrenees Slow Tourism – GPS Tourism” núm. EFA067/15.
Exp. 615/2016.
Vist el text del Conveni de finançament FEDER del Projecte “GREEN
PYRENEES SLOW TOURISM – GPS Tourism” núm. EFA067/15, entre
l’Autoritat de Gestió del Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A
Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) representada pel Consorci
de la Comunitat de Treball dels Pirineus i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà com a “Jefe de fila”, que consta a l’expedient administratiu.
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 i l’article
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveuen 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 collaboració.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1e) 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 delegació del Ple, per unanimitat dels 6
membres presents, dels 7 que la componen:
PRIMER.- Aprovar el text del Conveni de finançament FEDER del Projecte
“GREEN PYRENEES SLOW TOURISM – GPS Tourism” núm. EFA067/15, entre
l’Autoritat de Gestió del Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A
Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) representada pel Consorci
de la Comunitat de Treball dels Pirineus i el Consell Comarcal del Pallars
Jussà com a “Jefe de fila”, que consta a l’expedient administratiu.
SEGON.- Facultar al president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la
signatura del conveni i documents annexos.
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Autoritat de Gestió del Programa de
Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA
2014-2020) representada pel Consorci de la Comunitat de Treball dels
Pirineus.
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya tal com preveu l’article 185.3 de la Llei 10/2011, del 29 de
desembre i a la web del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
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,

