ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 27 DE JUNY DE
2017
ACTA NÚM.: 4/2017
DATA: 27 de juny de 2017
SESSIÓ: Extraordinària.
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà
HORA DE COMENÇAMENT: 21.05 hores
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.15 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. CONSTANTÍ ARANDA FARRERO
CONSELLERS
SR. MARC BARÓ BERNADUCA
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ
SR. FRANCESC BORRELL GRAU
SR. MARTÍ CARDONA ROCAFORT
SRA. M. PILAR CASES LOPETEGUI
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA
SR. JOSEP M. DALMAU GIL
SR. ANDREU ISANTA EROLES
SR. JOAN JORDANA BONETA
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET
SR. JOSEP PALAU CASTELLS
SR. MARC PERÓ AGULLANA
SRA. ANNA RITZ ESCUR
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ
GERENT
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT
SECRETÀRIA
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT
INTERVENTORA
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA

ABSENTS:
Excusen la seva assistència:
SR. JOSEP DURANY GALERA
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 persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 16 consellers, la
secretària i la interventora, 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
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 18 membres presents,
dels 19 que el componen, s’acorda la urgència de la sessió, que és motivada
per l’adopció de l’acord següent:
Segon.- Aprovació de la moció de suport als bombers voluntaris del
Pont de Suert. Exp. 236/2017
Vist el text de la moció presentada pel Grup comarcal Candidatura de
Progrés de suport als bombers voluntaris del Pont de Suert, que consta a
l’expedient i que es descriu a continuació:
“Moció de suport als bombers voluntaris del Pont de Suert
Atès que els bombers voluntaris del Pont de Suert han anunciat el tancament del
Parc de Bombers el dia 30 de juny si la Generalitat no augmenta la dotació de

personal per cobrir les emergències que es produeixin a l’Alta Ribagorça i la seva
àrea d’influència com LA TERRETA, al municipi de Tremp.
Atès que des de l’any 2013, els bombers del Pont de Suert demanen més efectius –
actualment només hi ha 15 bombers voluntaris parcialment operatius- per prestar
servei a la N-230, carretera amb un alt índex de sinistralitat, i a la gran massa
forestal de la zona.
Atès que el tancament del Parc suposaria que es emergències s’haguessin de cobrir
des dels parcs de Tremp o Vielha, que tindrien un major temps de desplaçament.
És per tot això que, a proposta del Grup Comarcal Candidatura de Progrés, el
Consell Comarcal en Ple acorda:
1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya la continuïtat del Parc de Bombers
del Pont de Suert amb la consegüent ampliació de la seua dotació de
personal per poder fer la feina dignament i de manera eficaç.
2. Comunicar aquest acord a l’ajuntament del Pont de Suert, al Consell
Comarcal de l’Alta Ribagorça, als ajuntaments del Pallars Jussà, la Direcció
General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament
d’interior de la Generalitat de Catalunya i a les associacions de veïns i
culturals de la Terreta.

Vist l’article 14 del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació
de règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 18 membres presents, dels 19
que el componen:
PRIMER.- Donar suport a la moció presentada pel Grup Comarcal
Candidatura de Progrés, en el sentit de Reclamar a la Generalitat de
Catalunya la continuïtat del Parc de Bombers del Pont de Suert amb la
consegüent ampliació de la seua dotació de personal per poder fer la feina
dignament i de manera eficaç.
SEGON.- Trametre aquest acord a l’ajuntament del Pont de Suert, al
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, als ajuntaments del Pallars Jussà, la
Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments del
Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i a les associacions de
veïns i culturals de la Terreta i al Grup comarcal Candidatura de Progrés.
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord.
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,

