ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA JUNTA
DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL
DIA 24 D’OCTUBRE DE 2016
NÚM.: 6/2016
DATA: 24 d’octubre de 2016
SESSIÓ: Extraordinària urgent
LLOC: Seu del Consell Comarcal
HORA DE COMENÇAMENT: 14.41 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 15.00 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. 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
SR. DAVID VALLS JIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. MA. GLÒRIA FARRÚS I CANUT
ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
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 de l’acord següent:
Segon.- Aprovació de la 1a modificació de les Bases reguladores del
“Premi Jove Emprenedeor/a – 2015 i següents”. Exp. 352/2015.
Vistes les Bases reguladores del “Premi Jove Emprenedor/a – 2015 i
següents” aprovades per decret de presidència 159/2015, de 20 d’octubre i
publicades amb el text íntegre al BOPL núm. 205 de 26 d’octubre de 2015.
Atès la necessitat de modificar la base tercera i setena segons consta a
l’expedient.
Vist el text d’aquestes bases que queden redactades segons es descriu a
continuació:
Tercera : Requisits de participació
Podran participar en el concurs tots aquells projectes empresarials endegats
al Pallars Jussà, el titular o titulars dels quals tinguin fins a 40 anys, l’edat
es computarà en el moment de fer la sollicitud. Si es tracta d’una societat o
cooperativa, la majoria dels seus integrants hauran de complir aquest
requisit.
El premi s’atorgarà al projecte empresarial endegat a la comarca del Pallars
Jussà, més innovador, amb més potencialitat de creixement de negoci, i que
potenciï la creació de riquesa i de llocs de treball.

En el marc de foment d’accions de transversalitat de gènere, per afavorir la
visualització del talent femení i els projectes empresarials promoguts per
dones, es crea el premi especial a la “Jove Emprenedora”
No es consideraran nous projectes empresarials els que siguin fruit d’un
traspàs de negoci. Tampoc podran optar al premi els canvis de forma
jurídica ni l’ampliació o el trasllat d’una activitat.
Sí que es tindran en compte els casos en què una empresa, malgrat no ser
de nova creació, presenti un projecte que suposi un grau d’innovació
substancial que el jurat consideri prou interessant.
Cadascun d’aquests projectes només es podrà presentar al concurs un sol
cop.
Setena: Els premis
Hi haurà un premi de 1.500 €. Als premis se’ls aplicaran les retencions
d’impostos que corresponguin.
En la categoria de “Jove Emprenedora” es reconeixerà la guanyadora amb
un obsequi representatiu de la comarca.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) 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 inicialment la 1a modificació de les bases reguladores
del “Premi Jove Emprenedor/a – 2015 i següents”, amb el redactat de la
base tecera i setena tal com consta a la part expositiva i a l’expedient.
SEGON.- Exposar el text d’aquesta modificació a informació pública per un
termini de 20 dies en el BOPL, DOGC i tauler d’anuncis, per tal que es
puguin presentar allegacions i/o reclamacions. Si no se’n presenta cap, les
Bases quedaran aprovades definitivament, amb el nou redactat, sense
necessitat de prendre un nou acord.
TERCER.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.

Tercer.- Aprovació de la convocatòria del concurs del “Premi Jove
Emprenedor/a” anualitat 2016. Exp. 604/2016.
Vistes les Bases reguladores del “Premi Jove Emprenedor/a – 2015 i
següents” aprovades per decret de presidència 159/2015, de 20 d’octubre i
publicades amb el text íntegre al BOPL núm. 205 de 26 d’octubre de 2015.
Atès que a l’acord 2n d’aquesta sessió s’ha aprovat la 1a modificació de les
bases reguladores del “Premi Jove Emprenedor/a – 2015 i següents”.
Vist el text de la convocatòria del concurs del “Premi Jove Emprenedor/a”
per l’anualitat 2016, que consta a l’expedient.
De conformitat amb les competències que li atorga l’article 16 (2.3 k) 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 la convocatòria del concurs “Premi Jove Emprenedor/a”
per l’anualitat 2016, amb el text que consta a l’expedient i determinar que
el termini per a la presentació dels projectes finalitzarà el dia 20 de
desembre de 2016.
SEGON.- Aquesta convocatòria queda condicionada a l’aprovació definitiva
de la 1a modificació de les bases aprovada en el 2n punt de la sessió.
TERCER.- Publicar la convocatòria al BOPL.
QUART.- Facultar el president per donar compliment a l’acord.
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,
Vist i plau
El President,

