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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter:  Extraordinària urgent 
Dia:  Dilluns, 14 de setembre de 2015 
Hora:  De 18:00 a 18:10 
Lloc:  sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 9/2015 
 
Hi assisteixen: 
L’alcalde:  Jordi Navarra Torres  
Regidors/es:  Jaume Montanuy i Baró  

Francisco Mirabet Castells  
 
Secretari:  Xavier Pascual i Santisteve 
Absents:   Ivan Castells i Montellà 

Montserrat Escolà i Morera 
 
Ordre del dia: 
 

1. Ratificació de la urgència del Ple 
2. Manifestació la voluntat de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga de constituir una 

Associació amb l’objecte de promoure i desenvolupar polítiques de desenvolupament local 
sostenibles en el territori del Geoparc Conca de Tremp - Montsec 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
El Sr. alcalde declara obert l'acte, i a continuació es tracten els punts de l'ordre del dia i els acords 
següents: 

 
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria del Ple 
 
El Sr. alcalde explica els regidors, que la convocatòria extraordinària urgent del Ple ha estat motivada 
per la necessitat de manifestar en principi la voluntat de participar en l’associació de municipis del 
Geoparc Conca de Tremp-Montsec.   
 
Sotmès a votació aquest punt, el Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda ratificar la 
urgència de la convocatòria. 
 
2.- Manifestació la voluntat de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga de constituir una 
Associació amb l’objecte de promoure i desenvolupar polítiques de desenvolupament local 
sostenibles en el territori del Geoparc Conca de Tremp - Montsec 
 
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
Persones Jurídiques, de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s¡’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 2.6 de la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i la Disposició Addicional Cinquena de la 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats 
locals a constituir associacions. 
 
Atès que aquest Municipi té la intenció de constituir una associació, junt amb els municipis de Baix 
Pallars, la Torre de Capdella, Sarroca de Bellera, Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, 
Salàs de Pallars, Talarn, Abella de la Conca, Coll de Nargó, Isona i Conca Dellà, Tremp, Gavet, 
Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, Àger, Camarasa i Vilanova de Meià, i els Consells 
Comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera amb l’objecte de promoure i impulsar polítiques de 
desenvolupament local sostenibles en el territori del Geoparc Conca de Tremp - Montsec, 
coordinades amb tots els sectors implicats i recolzant-se especialment en els seus valors geològics, 
naturals i culturals. El desenvolupament d’accions i l’execució d’activitats ha de permetre que els 
seus efectes siguin en benefici de les persones que habiten aquest territori. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l’Informe de Secretaria de data 14 de setembre, 
es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
El ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga de constituir una 
Associació, junt amb els municipis de Baix Pallars, la Torre de Capdella, Sarroca de Bellera, 
Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Talarn, Abella de la Conca, Coll de 
Nargó, Isona i Conca Dellà, Tremp, Gavet, Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, Àger, 
Camarasa i Vilanova de Meià, i els Consells Comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera amb 
l’objecte de promoure i impulsar polítiques de desenvolupament local sostenibles en el territori del 
Geoparc Conca de Tremp - Montsec, coordinades amb tots els sectors implicats i recolzant-se 
especialment en els seus valors geològics, naturals i culturals. El desenvolupament d’accions i 
l’execució d’activitats ha de permetre que els seus efectes siguin en benefici de les persones que 
habiten aquest territori. 
 
Segon.- Expressar la voluntat de concórrer a l’Assemblea que elabori els Estatuts que regeixin el 
funcionament de l’Associació. 
 
Tercer.- Designar al Tinent d’Alcalde Sr. Jaume Montanuy i Baró, com a representant de la 
Corporació en l’Assemblea que s’encarregui d’elaborar els Estatuts i en l’Associació futura. 
 
Quart.- Fixar per a la celebració de l’Assemblea on s’elaborin els Estatuts i es constitueixi 
l’Associació, el dia 15 de setembre de 2015, a les 12 hores, al Centre Pirineus de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya a Tremp.” 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
El Sr. Tinent d’alcalde dóna per acabada la sessió a les 20:10 hores de la qual, com a secretari, 
n’estenc aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


