
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA JUNTA 
DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL 
DIA 28 DE GENER DE 2020 
   
NÚM.: 2/2020 
DATA: 28 de gener de 2020 
SESSIÓ: Extraordinària urgent  
LLOC: Seu del Consell Comarcal 
HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 14.10 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 mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
VICEPRESIDENT 1r 
SR. ANTONI FLORES ARDIACA 
CONSELLERS 
SR. JOSEP R. LLORET LOAN 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL 
SR. JORDI NAVARRA TORRES 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT 
 
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 
 

PRIMER.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

 
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:  
 
SEGON.- APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’OBRA 
“TEMATITZACIÓ DE LA XARXA DE SENDERS: SENDERS HISTÒRICS 
DE L’ÈPOCA ROMANA”. Exp. 39/2020 
 
Vist el projecte executiu de l’obra “Tematització de la xarxa de senders: 
Senders històrics de l’època romana”,  que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït, redactat pel Sr. Geman Palacin Fornons, 
enginyer industrial, amb un pressupost de 99.173,55 € més l’IVA vigent al 
21 % per import de  20.826,45 €. 
 
Vist l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.1. b) 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 president, per unanimitat dels 
6 membres presents, dels 7 que la componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte executiu de l’obra “Tematització de la xarxa 
de senders: Senders històrics de l’època romana”,  que consta a l’expedient 
i es dóna íntegrament per reproduït, redactat pel Sr. Geman Palacin 
Fornons, enginyer industrial, amb un pressupost de 99.173,55 € més l’IVA 
vigent al 21 % per import de 20.826,45 €. 



SEGON.- Exposar aquest projecte a informació pública per un termini d’un 
mes en el BOPL, DOGC i tauler d’anuncis, per tal que es puguin presentar 
al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta cap, les memòries 
quedaran aprovades definitivament sense necessitat de prendre un nou 
acord. 
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.  
 
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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