ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 7 DE FEBRER DE
2011
ACTA NÚM.: 1/2011
DATA: 7 de febrer de 2011
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.30 hores
En 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 del Ple del Consell, que a continuació es
relacionen, sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí,
la Secretària.
ASSISTENTS:
PRESIDENT
SR. XAVIER PONT I JORDANA
VICEPRESIDENT 1r
SR. JOSEP CASTELLS I FARRÉ
VICEPRESIDENT 2n
SR. CONSTANTE ARANDA I FARRERO
CONSELLERS
SR. GENIS AGULLANA I PALAU
SR. LLUIS BELLERA I JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL I GRAU
SR. JOSEP M. DALMAU I GIL
SR. JAUME ELIES I ELIES
SRA. MA. TERESA MONTANUY I BARÓ
SR. LLUÍS OLIVA I DÍAZ
SR. JOSEP MA. PONT I BONET
SR. JULIÀ ROSELL I OLIVA
SR. JULIÀ SALA I MONSÓ

GERENT
SRA. MAITE RAMONEDA SENTENACH
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP DURANY I GALERA
SR. ALEIX ENSEÑAT I DOLSET
SR. JOAN JORDANA I BONETA
SR. JAUME MONTANUY I BARÓ
SR. ANTONI PALAU I CASAL
SR. ANTONI SAMSÓ I TOHÀ
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 sessió ordinària de 13 de desembre
de 2010. Exp. 414/2010.
Vista l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari celebrada el dia 13 de
desembre de 2010, que s’ha tramés a tots els consellers amb la
convocatòria de la sessió.
Vist 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.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 13 membres presents, dels
19 que el componen:
ÚNIC.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de l’Òrgan Plenari celebrada
el dia 13 de desembre de 2010.

Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de Govern de la sessió
extraordinària i de la sessió extraordinària urgent del dia 2 de
novembre de 2010. Exp. 378/2010. Convalidació decret de Gerència.
Exp. 277/2010
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió extraordinària i de la
sessió extraordinària urgent del dia 2 de novembre de 2010.
Vist el Decret de Gerència d'aquest Consell Comarcal, número 26/2010,
que consta a l’expedient 277/2010 i es dóna íntegrament per reproduït.
Vist 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.
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 13 membres presents, dels
19 que el componen:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de
la sessió extraordinària i de la sessió extraordinària urgent del dia 2 de
novembre de 2010.
SEGON.- Convalidar el Decret de la Gerent del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Sra. Ma. Teresa Ramoneda Sentenach, número: 26/2010 de
nomenament del sr. German Palacin, enginyer industrial, director tècnic i
coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra “Pla d’arranjament de
camins al Pallars Jussà. Fase XIX”
Tercer.- Informe de l’empresa mixta Pallars Jussà, Neteja i Serveis,
SA. Exp.
El Sr. Pont informa sobre el contingut de la darrera reunió de la Junta
general d’accionistes de la societat Pallars Jussà, Neteja i Serveis, SA del
dia 18 de gener de 2011.

Atès que la societat va finalitzar jurídicament la seva durada el dia 9
d’agost de 2010, es va proposar que previs els informes jurídics pertinents
sobre la viabilitat jurídica de l’actuació, es modifiqués l’article 3 dels
Estatuts socials, acordant-se una durada fins el dia 9 d’agost de 2011 per
operativitat de l’empresa (gestió de l’abocador comarcal) i fins el dia 31 de
desembre de 2011 per la presentació dels comptes de resultats i resta de
documentació legalment obligatòria. Es va denegar l’opció que proposaven
les empreses Fomento Construcciones y Contratas, SA i Tecnologia Medio
Ambiente Grupo F Sánchez SL d’allargar-la indefinidament. També s’ha
demanat a la societat els resultats econòmics de l’exercici 2010.
Aquestes dues empreses es van comprometre a presentar al Consell
Comarcal del Pallars Jussà els informes jurídics pertinents sobre la
viabilitat de la societat “Pallars Jussà, Neteja i Serveis, SA” en un termini
de 7 dies, cosa que no s’ha complert.
Els representants del Consell Comarcal també van informar a la reunió de
la Junta General que el Consell Comarcal hauria de nomenar nous
membres a la societat ja que a partir del 9 d’agost de 2010 finalitzaven
aquests nomenaments.
El Sr. Pont també informa que s’han demanat als serveis tècnics del
Consell diferents informes sobre la gestió que l’empresa fa de l’abocador i
concretant sobre el tractament dels lixiviats.
El Sr. Bellera va recomanar a les empreses Fomento i Medio Ambiente
grupo F Sánchez que consultessin al registre mercantil sobre els tràmits
que cal fer per solucionar el problema de vigència de l’empresa i també els
hi va recordar que l’article 38 dels Estatuts de la societat estableix que
vençut el termini de durada d’aquesta, quedarà dissolta de ple dret i
revertiran al Consell Comarcal del Pallars Jussà l’actiu, el passiu i tots els
béns que integrin el seu patrimoni.
Finalitza la intervenció el Sr. Pont assenyalant que s’està treballant per
donar la solució pertinent al problema exposat i que mantindrà informats
als membres del plenari de les gestions que es facin d’ara en un futur.

Quart.- Informe de la rescissió del contracte de l’actuació “Museu de
Ciència i Societat” a l’empresa LUNATUS. Exp. 432/09
El Sr. Pont informa sobre l’estat actual de l’expedient. L’empresa
adjudicatària LUNATUS, SL, ha instat el concurs de creditors i aquest
encara no s’ha resolt, el Jutjat de lo mercantil de Madrid s’ha declarat
incompetent i ha donat trasllat de l’expedient al Jutjat de lo mercantil de
Barcelona. Aquí s’intentarà donar celeritat a l’expedient dins de les
possibilitats del Consell Comarcal.
Pel que fa a les subvencions del fons FEDER i de l’ARC s’ha demanat
pròrroga, ja què no es podia justificar la despesa.
Al ple del dia 13 de desembre de 2010 es va rescindir el contracte amb
l’empresa. L’empresa va presentar al·legacions contra l’acord. Avui s’ha
intentat signar un acord amistós amb aquesta, que s’havia pactat
prèviament amb els seus serveis jurídics. Acord que ha estat impossible de
signar perquè l’empresa no ha aportat els 5.800,00 € que el Consell li
demanava com a danys i perjudicis.
La finalitat de la signatura d’aquest acord era evitar donar trasllat de
l’expedient a la Comissió jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya
que tardarà un mínim de 6 mesos a resoldre i evitar també un possible
recurs contenciós administratiu per part de l’empresa.
Durant la setmana en curs s’intentarà signar aquest pacte amistós amb
l’empresa i desbloquejar aquest assumpte.
Cinquè.- Informes. Exp. 36/2011
El president informa:
Primer
Que el dissabte dia 19 de febrer a l’EAT s’entregaran els premis jove
emprenedor. S’ha convidat a l’acte el Sr. Joaquim Boixareu, conseller
delegat de l’empresa IRESTAL i a tots els empresaris de la comarca.

Es fa el reconeixement a una empresa d’Isona “Carns Monsó” que fa 100
anys de la seva constitució.
També es fa menció a les empreses que han rebut premis i reconeixements.
El preu del sopar és de 25,00 € el mateix preu que l’any passat.
Segon
Que s’esta fent gestions per al cobrament d’aproximadament 2.000.000,00
€ de la Generalitat, 400.000,00 € de l’any 2009 i la resta de l’any 2010, la
situació és complicada, ha passat per diferents departaments, Benestar i
Família, Educació, Territori i Sostenibilitat i cap pagament està a economia
i finances.
Està intentant rebre una quantitat per fer front a les despeses dels
ajuntaments. S’està tramitant de forma urgent que això passi a economia i
finances.
Sisè.- Precs i preguntes. Exp. 35/2011
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha hagut intervencions.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1, 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 110.1 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària habilitada,
Vistiplau
El President,

