
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 10 D’OCTUBRE          
DE 2017 
 
ACTA NÚM.: 7/2017 
DATA:  10 d’octubre de 2017           
SESSIÓ:  Extraordinària urgent 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.45 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.50 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. 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. JOAN JORDANA  BONETA 
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 M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 



SR. ANDREU ISANTA EROLES  
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
 
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, 14 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 15 membres presents, 
dels 19 que el componen, s’acorda la urgència de la sessió, que és motivada 
per l’adopció de l’acord següent:  
 
Moció de condemna a la violencia i repressió efectuada per part de 
la policía el diumenge dia 1 d’octubre a Catalunya. Exp. 324/2017. 
 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència 
davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en 
els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, 
coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i 
exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 
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 aquest motiu, el Ple del Consell Comarcal acorda, per unanimitat dels 15 
membres presents, dels 19 que el componen:  



 
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència 
injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra 
veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i 
exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que 
van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres 
hospitalaris. 
Segon.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues 
policials a Catalunya.  
Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de 
Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici 
democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats 
i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat 
assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, 
Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i 
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis 
electorals i declarar-lo persona non grata. 
Cinquè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de 
més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les 
urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui 
se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 
Sisè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional. 
Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs 
electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, 
Govern català i Parlament de Catalunya. 
Vuitè.- Trametre aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i a 
l’Associació de Municipis per la Independència. 
Novè.- 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, 


