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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del 25 de setembre de 
dos mil quinze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia catorze de setembre de dos mil quinze. Essent 
les divuit hores, es reuneixen a la sala d'actes de la Casa de la Vila, els senyors que tot 
seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil, als 
efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar 
reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
RIEL AFONSO VIDAL 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- ADHESIÓ A LA ASSOCIACIÓ “Geoparc Conca de Tremp – M ontsec” 
 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i s’adopten els següents 
 

 
- ADHESIÓ A LA ASSOCIACIÓ “Geoparc Conca de Tremp – M ontsec”  
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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 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. 

 

Atès l’Informe de Secretaria de data 10 de setembre de 2015 i de conformitat amb 

allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del 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 d’acord 

amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, acorda: 

 

PRIMER. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 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 
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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, i manifestar el desig de tenir un vocal a la Junta de 

l’Associació atès el valor geològic de la Vall Fosca. 

TERCER. Designar a En Josep Maria Dalmau Gil, 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. 

CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde per donar compliment al present acord. 

 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau demana disculpes als regidors per no haver-los informat abans sobre 
aquesta matèria, però és que el projecte era inicialment de 4 municipis amb ajudes del 
SOC, i ara es fa conjuntament amb el Consell Comarcal. 
Creu que és interessant ser-hi perquè hi ha el Pallars Jussà, part de la Noguera i part 
del Sobirà. 
En tot Espanya hi ha 10 geoparcs. 
Hi ha uns estatuts, que s’han d’aprovar abans de finalitzar el mes de setembre, i que 
ara presentaran els nous. Segons aquests estatuts l’ajuntament pagarà una quota 
segons la seva població, de 450 €. De moment les EMD no s’hi incorporen. 
- La Sra. Juanmartí comenta que creu que els estatuts són molt tancats i el nom no 
gaire encertat. 
- El Sr. Peró diu que com a aportació geològica sembla més important la de la Torre de  
Capdella que la de la Pobla de Segur. Ell proposaria d’estar a la Junta Executiva. 
- La Sra. Juanmartí contesta que si més no, la junta hauria de ser rotativa, no sempre 
els mateixos.  
- El Sr. Peró comenta que com a territori la Torre de Capdella hi pot ser en la junta. 
- El Sr. Peroy diu que avui sols es vota la voluntat de ser-hi o no. 
- La Sra. Juanmarti pregunta si el nom està tancat 
- El Sr. Peró diu que si, tot el que s’ha presentat fins ara va amb aquest nom. Després 
si que es pot plantejar canviar-lo per un altre nom o una marca. 
- El Sr. Peroy comenta que ell no està gens d’acord amb el nom, i per aquest motiu, 
accepta associar-nos, però vol estar en el que diguin els estatuts 
- El Sr. Llorente creu que d’avui al dia de l’aprovació dels estatuts no creu que es pugui 
canviar el nom, li preocupa més la formació d ela Junta que no pas el nom. 
 
Consideren que s’ha d’afegir al punt SEGON de l’acord el següent escrit “...i manifestar 
el desig de tenir un vocal a la Junta de l’Associació atès el valor geològic de la Vall 
Fosca” 
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- El Sr. Peró comenta que ha demanat que facin una sessió informativa sobre que és 
un geoparc. 
- El Sr. Afonso diu que està d’acord amb adherir-se a la Associació però que no ha 
tingut suficient coneixement de la matèria. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les divuit hores 
cinquanta minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 20 de gener de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


