
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 24 D’OCTUBRE        
DE 2017 
 
ACTA NÚM.: 8/2017 
DATA:  24 d’octubre de 2017                
SESSIÓ:  Extraordinària urgent 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.30 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.45 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. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 
SR. JOSEP TERRÉ ESCOLÀ 
SR. DAVID VALLS GIMÉNEZ 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
INTERVENTORA 
SRA. M. TERESA RUCHÉ ALDOSA 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. ANDREU ISANTA EROLES  



GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
 
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 18 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 
 

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 17 membres presents, 
dels 18 que el componen, s’acorda la urgència de la sessió, que és motivada 
per l’adopció dels acords que es descriuen en aquesta acta:  
 
A l’inici de la sessió la Sra. Romero, portaveu del grup comarcal Candidatura 
de Progrés detalla el contingut de les dues mocions que el grup ha presentat 
perquè siguin aprovades per aquest Ple del Consell Comarcal. 
 
A continuació llegeix el contingut íntegre de les mocions amb els títols 
següents: 
 

1) Moció davant els fets ocorreguts aquesta darrera setmana, amb 
l’ingrés a presó dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural per part 
de l’Audiència Nacional i davant l’anunci de l’article 155 de la 
constitució fet pel President Mariano Rajoy. 

2) Moció per fer de l’educació una eina fonamental per a la contrucció 
d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i 
econòmicament pròspera.  

 



Fa palés que el seu grup ha votat a favor de la urgència de la convocatòria 
d’aquesta sessió extraordinària per aprovar l’aturada de l’article 155 de la 
constitució i denunciar l’empresonament dels presidents de l’ANC i 
d’Òmnium Cultural.  
 
Pel que fa al contingut de les dues mocions que presenta en aquest ple 
l’equip de govern amb els títols de: 
 

1) Moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya. 
2) Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’ANC i 

d’Òmnium Cultural. 
Manifesta que el seu grup està d’acord amb el fons dels acords però no amb 
la forma i sobre tot amb l’apartat primer dels acords de la primera moció. 
 
Demana que es revisi el contingut d’aquestes dues mocions i es faci unes 
declaracions més planeres i sense tants elements que no tenen gran cosa a 
veure amb el títol de les mocions. 
 
La Sra. Cases ,portaveu del grup comarcal ERC informa que el seu grup està 
totalment d’acord amb el contingut literal de les dues mocions.  
 
La Sra. Ritz portaveu del grup comarcal del PDeCAT es manifesta en la 
mateixa línia. 
 
Seguidament es sotmet a votació la primera moció presentada pel grup 
comarcal candidatura de progrés que es descriu a continuació:  
 
Primer.- Moció davant els fets ocorreguts aquesta darrera setmana, 
amb l’ingrés a presó dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural per 
part de l’Audiència Nacional i davant l’anunci de l’article 155 de la 
constitució fet pel President Mariano Rajoy. Exp. 352/2017. 
 
“El Grup Comarcal Candidatura de Progrés presenta al Ple del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà del 24 d’octubre la següent:  

 
MOCIÓ 

 
Davant dels fets ocorreguts aquesta darrera setmana, amb l’ingrés a presó dels 
presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural per part de l’Audiència Nacional i davant 
l’anunci de l’article 155 de la Constitució fet pel President Mariano Rajoy. 
 
Davant del deteriorament de l’economia catalana, de la tensió en la convivència 
entre catalans i catalanes i de l’amenaça de suspensió de l’autogovern de la 
Generalitat de Catalunya. 



Pensem que s’ha de seguir treballant per l’acord polític fins que el Senat no aprovi 
les mesures aprovades pel Consell de Ministres el 21 d’octubre, per això, el Grup 
Comarcal Candidatura de Progrés defensarem fins al darrer minut que el diàleg i 
l’acord són possibles.  
 
Proposem l’aprovació dels ACORDS següents: 
 
Primer.- Rebutjar la judicialització del conflicte polític i institucional de la política 
del nostre país. 
Segon.- Considerar que l’ingrés a presó de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart agreuja 
encara més el conflicte que es viu a Catalunya i a Espanya i, en conseqüència, 
reclamar la revisió d’aquesta decisió judicial. 
Tercer.- Emplaçar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè 
d’acord amb les atribucions que li confereix l’Estatut d’Autonomia, convoqui 
eleccions a Catalunya, per garantir les Institucions Catalanes i que la ciutadania de 
Catalunya pugui decidir quin curs ha de prendre la política catalana els propers 
anys.  
Quart.- Aprofitar la tramitació al Senat de les mesures que proposa el Govern de 
l’Estat per comparèixer i oferir un diàleg que pugui portar a l’establiment d’un pacte 
d’estat per Catalunya. 
Cinquè.- Demanar al Govern de l’Estat que iniciï d’immediat els tràmits 
parlamentaris per a la reforma constitucional que permeti un millor encaix de 
Catalunya per garantir un major reconeixement a la seva cultura, la seva llengua i 
el seu finançament.” 
Sisè.- Donar trasllat dels presents acords al Parlament de Catalunya, al Congrés 
dels Diputats i al Senat.” 
 
El Ple del Consell Comarcal no aprova la moció presentada, vots favorables 
4 dels membres del grup comarcal Candidatura de Progrés i vots en contra 
8 dels membres del grup comarcal del PDeCAT i 5 dels membres del grup 
comarcal d’ERC. 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Cases informa que el seu grup està d’acord amb 
el punt primer dels acords de la moció. Pel que fa al punt 2n tots els 
integrants del grup consideren que no s’ha de revisar la decisió judicial de 
l’empresonament de Sánchez i Cuixar sinó que s’ha de demanar la llibertat 
immediata. 
La Sra. Ritz fa palés que el grup que representa considera que es diferent 
demanar una revisió de sentència a demanar la llibertat i en conseqüència 
tampoc estan d’acord amb el punt 2n dels acords.  
 
Pel que fa al punt 3r dels acords la Sra. Cases manifesta el desacord del seu 
grup. Fa palés que les eleccions han de ser constituents de la República 
Catalana i no autonòmiques. 
 



La Sra. Ritz fa palés que el seu grup dona plena efectivitat al resultat del 
Referendum del dia 1 d’octubre per la  qual cosa també es mostra en 
desacord en aquest punt. 
 
Pel que fa al punt 4t dels acords tots els grups mostren la seva conformitat, 
les Sres. Cases i Ritz creuen que el Govern de l’Estat hauria de canviar el 
dia de la compareixença del President de la Generalitat al Senat. 
 
En quan al punt 5è dels acords la Sra. Cases fa palés que no és important el 
que faci l’Estat Espanyol, ja que Catalunya com a República ja pactarà el 
que calgui. 
 
Els Srs. Ritz i Aranda fan constar que aquesta reforma s’ha demanat moltes 
vegades des de Catalunya i no s’han tingut en compte aquestes sol·licituds. 
 
Segon.- Moció per fer de l’educació una eina fonamental per a la 
construcció d’una societat plenament democràtica, socialment 
cohesionada i econòmicament pròspera. Exp. 353/2017. 
 
“El Grup Comarcal Candidatura de Progrés presenta al Ple del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà del 24 d’octubre la següent:  
 
Moció per fer de l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una 
societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament 
pròspera. 
 
Ateses les darreres declaracions i afirmacions per part de ministres del Govern 
espanyol i d’altres representants polítics destacats qüestionant el model educatiu 
català i el nostre sistema d’immersió lingüística. 
 
Atès que a Catalunya es va optar per un sol model educatiu prioritzant la 
convivència inclusiva de nens i nenes per davant d’altres models que separen per 
llengua i per l’elecció de les famílies. 
 
Atès que aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho proven els resultats 
obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de 
finals de cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat. 
 
Atès que l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a 
la nostra societat ha estat cabdal per a la consecució d’una societat cohesionada, 
Atès que en l’assoliment d’aquests objectius, el Model Educatiu de Catalunya, 
fonamentat en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de 
ciutadanes i ciutadans. 
 
Atès que el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i 
professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem. 



Atès que l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la 
participació, el debat, la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i 
esdevenen principis pedagògics que compartim i defensem, 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Comarcal Candidatura de Progrés proposa 
al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, 
posen en qüestió l’acció educativa i el Model d’Escola Catalana. 
Segon.- Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre  
suposats "adoctrinament ideològics" que havia sol·licitat a la Conselleria 
d’Ensenyament, però que no tenen cap base.  
Tercer.- Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries 
per mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model 
educatiu que ens hem donat. 
Quart.- Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de 
Catalunya, al Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i al centres 
educatius de la comarca.” 
 
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. 
 
S’aprova la moció amb 17 vots a favor de tots els assistents. 
 
Tercer.- Moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya. 
Exp. 344/2017. 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i 
Ciudadanos per a la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que 
davant d’un problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la 
repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar 
l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues 
dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc 
democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació 
d’anul·lació política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, 
l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les 
catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat 
en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets 
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació 
del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos 
judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i 
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 



d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la 
intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant 
per la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del 
poble i les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de 
setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les 
forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat 
democràtic per a la independència de Catalunya.  
 
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. 
 
Es proposen a votació els següents acords: 
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer 
efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que 
estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat 
Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de 
Catalunya. 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de 
les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i 
les institucions catalanes. 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que 
volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, 
a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern 
espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 
El Ple del Consell Comarcal acorda: 
A) El grup comarcal d’ERC i PDeCAT aprova la totalitat del text de la moció 

amb 13 vots a favor. 
B) El grup comarcal Candidatura de Progrés aprova solament els punts 2n, 

3r i 4t de la moció amb 4 vots a favor. 
 
INTERVENCIONS: La Sra. Romero demana que es voti un redactat de la 
moció sense el 1r punt dels acords. Creu que el contingut del punt no 
obeeix a la filosofia de l’acord. Assenyala que l’ajuntament de Vilanova i la 



Geltrú, alcaldessa del qual és la presidenta de l’AMI ho ha votat així per 
aconseguir un major consens polític. 
Els Srs. Bellera, Baró i Balls informen que per coherència amb el que han 
votat a l’ajuntament de la Pobla de Segur votaran la moció sencera, sense 
cap reducció d’acords. 
El Sr. Bellera manifesta la seva sorpresa vers la reducció atès que l’ACM i 
l’AMI han enviat el text íntegre de la moció. 
 
Quart.- Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de 
l’Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural. Exp. 345/2017. 
 
El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els 
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que 
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va 
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del 
segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees 
diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors 
democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle 
XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius 
socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els 
tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica 
d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat 
d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies 
als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la 
llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan 
algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans 
europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també 
d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de 
l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és 
desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la 
nostra cohesió social. 
 



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. 
 
Per tots aquests motius, el Ple del Consell Comarcal acorda, per unanimitat 
dels 17 membres presents, dels 18 que el componen:  
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que 
jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, 
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant 
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
CINQUÈ.-  Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
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, 
 
 
 


