
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2014 
 
ACTA NÚM.: 7/2014 
DATA:   22 de setembre de 2014                 
SESSIÓ:  Extraordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  12.45 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 12.50 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 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. JOAN UBACH ISANTA 
CONSELLERS 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. ÀLEX GARCIA BALUST 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR. JORDI COLOM PERNA 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. DAVID FUENTES CAELLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 



Quòrum 
 
De conformitat amb l’article 90 del Reglament d’organització i funcionament 
i règim jurídic de les corporacions locals, per a la vàlida constitució del Ple 
es necessària l’assistència d’un terç dels seus membres de dret. En 
conseqüència és necessària la presència de 7 membres dels 19 que 
componen la corporació. Així mateix, és obligatori que el president de la 
corporació i el/la secretari/a de la mateixa o les pesones que els 
substitueixin legalment hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 7 consellers i la 
secretària, es constata l’existència del 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 

 
ÚNIC.- Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el 
futur polític de catalunya del 9 de novembre de 2014. Exp. 
284/2014. 
 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a 
decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els 
principals tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, 
una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història 
que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els 
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les 
institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la 
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra 
voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les 
tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la 
Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, 
que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del 
president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, 
un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va 
evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estàvem disposats a 
tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del 
poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 
Constitucional anul�lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de 



Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de 
Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a 
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes 
més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les 
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar 
Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 
hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés 
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot 
Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han 
exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys 
que està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a 
decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment 
transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en 
l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a 
prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les 
catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no 
s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via 
pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que 
respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, 
vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la 
conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser 
creïble i il�lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces 
polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i 
ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les 
desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la 
corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre 
social, econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com 
qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets 
Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i 
transversal de les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, després d’haver seguit totes les 
passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel 
Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el 
futur polític de Catalunya. 
 



El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca 
a la ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, 
una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant 
els ens locals de forma reiterada.  
 
Els ens locals garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, 
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la 
celebració de la consulta de forma coordinada amb el departament 
competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una 
crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 
 
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 8 membres presents dels 19 
que el componen: 
 
Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de 
novembre de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins 
l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís del Consell 
Comarcal de Pallars Jussà amb la realització de la mateixa, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació. 
Segon.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la 
convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el 
marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon 
a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 
Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva 
aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern 
Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les 
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell 
de la UE i al president de la Comissió Europea. 
Quart.- Determinar que no es cobrarà la dieta per l’assistència a aquest 
Ple. 
Intervencions: El sr. President explica el contigut de 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 habilitada,    Vist i plau                        
       El President, 
 
 


