ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE CONSTITUCIÓ
DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 8 DE JULIOL
DE 2015
ACTA NÚM.: 6/2015
DATA: 8 de juliol de 2015
SESSIÓ: Extraordinària
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 13.00 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 del Ple del Consell, que a continuació es relacionen,
sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, la Secretària.
Assistents:
Partit de Convergència i Unió:
Sr. Constantí Aranda i Farrero
Sr. Martí Cardona Rocafort
Sr. Josep Durany Galera
Sr. Josep M. Mullol Miret
Sr. Josep Palau Castells
Sr. Marc Peró Agullana
Sra. Anna Ritz Escur
Sr. Josep Terré Escolà
Sr. David Valls Giménez
Partit de Candidatura de Progrés:
Sr. Francesc Borrell Grau
Sr. Josep M. Dalmau Gil
Sr. Andreu Isanta Eroles
Sr. Joan Jordana i Boneta
Sra. Sílvia Romero Galera
Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal:
Sr. Marc Baró Bernaduca
Sr. Lluis Bellera i Juanmartí
Sra. M. Pilar Cases Lopetegui
Sra. Ada Castelló Batalla
Sra. Susanna Solans Roya
Secretària
Sra. M. Glòria Farrús Canut

Interventora
Sra. M. Teresa Ruché Aldosa
Quòrum
Existeix el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi
assisteixen 19 consellers electes, acomplint-se el previst als articles 46.2 c)
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 98 c)
del Text refós de la llei 8/87 Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 90 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/86,
de 28 de novembre i l’article 22 de la Llei 6/87, de 4 d’abril, sobre
l’organització comarcal de Catalunya i resta de legislació de règim local
concordant.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
PRIMER.- CONSTITUCIÓ
140/2015.

DEL

NOU

CONSELL

COMARCAL.

EXP.

Per secretaria s’informa que es procedeix a constituir el Consell Comarcal
del Pallars Jussà i es declara oberta la sessió.
Per intervenció es dóna compte als consellers electes del resultat de les
existències de saldos i de l’inventari de béns de la corporació mitjançant la
distribució del certificat acreditatiu de les existències i del resum de
(l’inventari de bens de 2010) a 7 de juliol de 2015.
Existències
Entitat bancària

de saldos:
Núm de compte

Saldo a 07/07/2015

Catalunya Caixa
Catalunya Caixa

2013 0265 51 0200222561
2013 0265 52 0200182298

613.113,09 €
-164.128,76 €

La Caixa SA
La Caixa SA

2100 3607 54 2200342354
2100 3607 50 2200322227

20.294,19 €
- 3.276,89 €

Banc de Sabadell SA

0081 0399 25 0001098610

- 397.617,97 €

Banc de Sabadell SA
Banc de Sabadell SA
Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria
Banc Santander SA
Ibercaja
Bankinter S.A.

0081 0399 21 0001121319
0081 0399 28 0001172718
0182 5938 98 0201505235

1.027,93 €
280.118,51 €
6.670,02 €

0049 0955 20 2910030872
2085 9464 42 0330025078
0128 0560 39 0500001656

1.838,48 €
14.007,85 €
- 172.818,90 €

TOTAL

-

Inventari: 8.353.190,98 €

199.227,55 €

Observacions

Pòlissa de tresoreria
250.000 €
Pòlissa de tresoreria de
200.000 €
Pòlissa de tresoreria
400.000 €

Pòlissa de tresoreria
232.000 €
1.082.000 €

Per Secretaria s’informa que seguint els terminis fitxats per l’article 22.1 del
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel DL
4/2003, de 4 de novembre, es procedeix a constituir el Consell Comarcal del
Pallars Jussà.
La Secretària informa que, per tal d’adquirir la plena condició dels seus
càrrecs, els consellers electes cal que prestin el jurament o promesa prescrit
al RD. 707/1979 de 5 d’abril, en relació a l’article 108.6 de la Llei Orgànica
5/85 de 19 de juny, de règim electoral general.
La Secretària informa que s’ha complert l’obligació que prescriu l’article 75.7
de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i el 163
del Text refós de la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim Local de
Catalunya que tots els Consellers electes han de formular declaració de
possibles causes d’incompatibilitat i activitats i dels béns patrimonials de
què disposen, segons models aprovats per decret de presidència núm.
90/2015, de 29 de juny i convalidat pel Ple del Consell Comarcal en la 1a
sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2015.
Acte seguit informa que de conformitat amb els articles 22 del Text refós de
la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de
novembre, 195.2 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny de règim electoral
general, 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Corporacions Locals, es forma la Mesa d’Edat, integrada pels consellers
electes de més i menys edat, que d’acord amb les dades què disposa, són
els senyors Josep M. Dalmau Gil, conseller electe de major edat i president
de la Mesa i Ada Castelló Batalla, consellera electe de menor edat.
La Secretària pren jurament o promersa als membres de la Mesa d’edat.
El Sr. Josep M. Dalmau Gil, president de la Mesa, promet el seu càrrec.
La Sra. Ada Castelló Batalla, vocal de la Mesa, promet el seu càrrec per
imperatiu legal.
Constituïda la Mesa d’Edat pels esmentats consellers, juntament amb la
secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà, M. Glòria Farrús i Canut,
que també ho és de la Mesa, es lliuren les credencials dels consellers electes
a la Mesa d’Edat, que les examina.
Seguidament la Mesa pren jurament als consellers electes, des del seu escó,
nomenant-los individualment per grups polítics, CiU, Candidatura de progrés
i ERC-Acord municipal respectivament:

Els Srs/es. Aranda, Cardona, Mullol, Peró, Isanta, Jordana i Romero,
manifesten de forma afirmativa que prometen el seu càrrec.
Els Srs/es. Durany, Palau, Ritz, Terré, Valls, Borrell, Baró, Bellera Cases i
Solans, manifesten de forma afirmativa que prometen per imperatiu legal el
seu càrrec.
La Mesa declara constituït el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Seguidament el president de la Mesa, declara constituïda la nova corporació
i anuncia que a continuació es procedirà a l’elecció del President del Consell.
SEGON.- ELECCIÓ DEL PRESIDENT.
El President de la Mesa d’edat pregunta si hi ha algun candidat.
Es presenta com a candidat
Convergència i Unió (CiU).

el

Sr.

Constantí

Aranda

Farrero

de

El president de la taula anuncia que la votació es farà a mà alçada.
Comença la votació individual de tots els consellers presents a la sessió.
El resultat de la votació a favor del sr. Constantí Aranda Farrero, és el
següent: 9 vots a favor dels membres de Convergència i Unió, 5 vots a
favor dels membres d’ERC i 5 abstencions de la candidatura de progrés
Atès que el Sr. Aranda obté 14 vots, majoria absoluta en la primera votació,
es proclama president del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
El Sr. Aranda promet el seu càrrec, el president de la Mesa li dona possessió
d’aquest. Cedeix el lloc al nou president i li desitja sort i encerts en la seva
tasca.
El sr. Aranda dóna la paraula a la Sra. Sílvia Romero, en representació de la
Candidatura de progrés, qui en nom del grup que representa saluda al Ple i
felicita el nou president i li desitja sort i encerts en la seva gestió, encerts
que aniran en benefici dels ciutadans de la comarca.
Fa palés que els 5 consellers del grup comarcal candidatura de progrés
volen recordar que representen els vots d’un nombre important d’electors,
que representen les llistes més votades pels ciutadans a municipis com
Tremp, Senterada, Salàs de Pallars, La Torre de Capdella i Sant Esteve de la
Sarga, consellers que quedaran un altre cop fora del govern del Consell

Comarcal. Creu
consecutives.

que

aquest

supòsit

ja

s’ha

donat

massa

vegades

Continua la seva exposició assenyalant que en les eleccions del 24 de maig
d’enguany, el vot dels ciutadans va deixar clar que les forces polítiques de la
comarca havien de pactar i que al seu grup no se li ha donat l’oportunitat ni
tan sols de parlar i ha estat, per tant, exclòs. Demana, en aquest sentit,
més qualitat democràtica.
En un altre ordre de coses, fa palés que al món rural els temps sempre són
difícils, que al Pallars Jussà no sobra res, s’ha d’aprofitar tot. Que als
pallaresos ens han educat en l’austeritat i en la proximitat, proximitat que
s’ha practicat des dels ajuntaments fent política des dels carrers, places,
etc., i proximitat que falta als representants polítics del Consell i a la pròpia
institució.
Demana al president que faci un esforç per acostar-se als ciutadans. També
demana al nou equip que contribueixi a posar en valor la feina dels
treballadors comarcals - i en l’hospitalitat - acollir tothom.
Opina que el grup comarcal no està d’acord a que en política no hi hagi
objectius i que els objectius i els reptes que ha de tenir l’equip de govern del
Consell Comarcal han de ser clars. Cal obrir el Consell als ciutadans, cal que
sigui proper, transparent i que governi per a tothom, que inclogui tots els
municipis i en respectiu l’autonomia. Demana transparència i utilitat en la
proximitat.
Finalitza la seva exposició assenyalant que el grup comarcal candidatura de
progrés estarà al costat del President del consell i treballarà honradament
per fer que aquests objectius es compleixin.
Seguidament es produeixen els aplaudiments del Ple.
El Sr. president dóna la paraula a la Sra. M. Pilar Cases, en representació
del grup comarcal d’ERC.
Seguidament es transcriu literalment el text de la seva exposició:
“Bon dia a tothom
Una vegada més ERC està present en el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Aquest any hem aconseguit els millors resultats des de la creació d’aquest
Consell, 5 consellers.

Aquest cop, com en els anteriors, hem mantingut converses amb els uns i
amb els altres.
Hem posat damunt la taula els eixos principals del nostre programa:
participació ciutadana amb tot el que això comporta, la promoció econòmica
del Pallars amb la complicitat de tots els ajuntaments i collaborar en el
procés cap a la independència de Catalunya.
Ens hem reunit, hem valorat i entre tots hem decidit que amb qui ho
podrem dur a terme i ens entendrem millor és amb l’equip de convergència i
unió.
Volem una comarca dinàmica, amb empenta. S’ha de promocionar
econòmicament el nostre territori. Perquè no podem viure del que passarà
amb l’acadèmia. No podem viure d’esquena a la realitat d’aquesta comarca
on no tenim ni bones carreteres ni un bon servei de transport públic. I per
fer-ho hem de comptar amb la complicitat de tots els ajuntaments, sigui del
partit polític que sigui. Hem de liderar una campanya perquè empreses
vinguin a installar-se aquí, per ensenyar al mon el potencial geològic, els
nostres llacs i les nostres muntanyes i tot el patrimoni cultural que tenim,
les esglésies, castells i muralles. Per això hem de fer tots pinya,
l’ajuntament de Tremp també.
Per aquest motiu hem cregut que el pacte del consell comarcal havia d’anar
en línia amb el de l’ajuntament de Tremp.
Volem agrair la feina feta pel Lluís Bellera 1r vicepresident i Josep Castells
3r vicepresident i pels consellers Rosa Amoros i Alex Garcia en aquesta
legislatura.
L’Ada, el Lluís, la Susana, el Marc i jo estem aquí per treballar i treballarem
ferm i anunciem que restem a disposició del nou parlament, del president i
del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del
27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà
Visca el Pallars Jussà i Visca Catalunya Lliure”
Seguidament es produeixen els aplaudiments del Ple.
Finalment, pren la paraula el sr. Aranda, en representació de CiU i president
del Consell Comarcal. Saluda el plenari, li dóna la benvinguda i li agraeix
l’assistència.

Agraeix també els vots favorables dels consellers de CiU i ERC i el pacte
polític amb aquest darrer partit. Pel que fa als 5 consellers de la candidatura
del progrés els hi agraeix la seva abstenció.
Fa palés que vol que tots els consellers participin en les decisions de la
política comarcal i collaborin en aquesta tasca.
Vol impulsar el Consell d’Alcaldes.
També esmenta que tindrà en compte els vots que els electors han dipositat
a favor de la Candidatura de progrés.
Anuncia que l’equip de govern es posa a treballar des del primer minut i que
demà nomenarà als 2 vicepresidents i que en 10 o 15 dies s’aprovarà el
cartipàs comarcal.
Creu que l’anterior Consell Comarcal ha deixat el llistó molt alt i aquest
equip de govern vol continuar la feina feta amb noves propostes i noves
idees.
Anuncia un seguit de projectes en els que s’està treballant (Cooperació
europea, Plans de desenvolupament turístic, serveis socials, etc.).
Creu que el Consell Comarcal treballa des de la proximitat als pallaresos.
Anuncia un seguit d’objectius que caldrà vetllar: carretera de Comiols, tren
Lleida-La Pobla de Segur, etc. Treballarà perquè el Pallars Jussà ocupi un
lloc preferent a l’Alt Pirineu, lloc que li pertoca.
Desitja sort, encert i èxit a tots els consellers i els hi agraeix novament la
seva assistència al Ple, a l’igual que al públic que omple la sala.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l'article 110.1, del Text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 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,

