
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2018 
 
ACTA NÚM.: 2/2018 
DATA:  3 d’abril de 2018                  
SESSIÓ:  Ordinària 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 20.30 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 
SR. IVAN CASTELLS MONTELLÀ 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. ANDREU ISANTA EROLES  
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP M. MULLOL MIRET 
SR. JOSEP PALAU CASTELLS 
SRA. ANNA RITZ ESCUR 
SRA. SÍLVIA ROMERO GALERA 
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: 
SRA. ADA CASTELLÓ BATALLA 
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SRA. SUSANNA SOLANS ROYA 



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 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, 15 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 l’acta del Ple de la sessió ordinària de 6 de 
febrer de 2018. Exp. 49/2018. 
 
Vista l’acta del Ple de la sessió ordinària de 6 de febrer de 2018, que consta 
a l’expedient i que s’ha tramès a tots els consellers amb la convocatòria de 
la sessió. 
 
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 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta del Ple de la sessió ordinària de 6 de febrer de 
2018. 
INTERVENCIONS: El Sr. Borrell fa palés que al text de l’acta que se li ha 
tramès telemàticament hi falten dos punts de l’ordre del dia: Informes i 
Prescs i preguntes, que es descriuen a continuació i s’incorporen al text 
definitiu de l’acta: 
 
“Dotzè.- Informes 
 
Primer 



El Sr. Aranda informa als consellers que les obres d’inversions de camins 
públics subvencionades pel Departament de Governació i Administracions 
Públiques, si es volen contractar per procediment de contracte menor s’ha 
de fer abans del dia 9 de març de 2018, data d’entrada en vigor de la Llei 
9/2017 de contractes del sector públic que rebaixa l’import màxim dels 
contractes menors a 40.000,00 €.  
 
El Sr. Borrell pregunta si la subvenció s’ha concedit a tots els ajuntaments.  
El Sr. Ardanuy li respon que excepte la Torre de Capdella. 
 
Segon 
El Sr. Ardanuy informa que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
concedit al Consell Comarcal 357.930,00 € per l’arranjament de camins, 
concretament per l’obra “Pla d’actuacions de conservació i arranjament de la 
xarxa de camins d’accés a nuclis habitats del Pallars Jussà. 2017-2018”. 
Obra que es contractarà durant la propera primavera.  
 
Tretzè.- Precs i Preguntes.  
 
El Sr. Borrell fa pales que durant 2 anys ha formulat diferents preguntes al 
Ple que la majoria no se li han respós. 
Creu que si el Ple va acceptar les preguntes, s’haurien de contestar. 
El Sr. Aranda li garanteix una resposta. Així mateix el Sr. Borrell vol fer 
constar que tampoc se li han facilitat determinats documents que ha 
demanat en relació a la memòria d’activitats de la Societat de Foment 
PallarsActiu i altres àrees del Consell.” 
  
Segon.- Coneixement de l’acta de la Junta de Govern de la sessió 
ordinària de 16 de gener de 2018. Exp. 24/2018. I dels decrets de 
presidència, exp. 26/2018 i de gerència, exp. 25/2018 que s’hi 
relacionen. 
 
Vista l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 16 de gener de 
2018, que consta a l’expedient, i que s’ha tramès a tots els consellers amb 
la convocatòria de la sessió. 
 
Vistos els decrets de presidència i de gerència relacionats en aquesta acta. 
 
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. 
 
Els 16 membres presents del Ple del Consell es donen per assabentats de 
l’acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 16 de gener de 2018. I 



dels decrets de presidència i gerència que consten relacionats en aquesta 
acta. 
 
Tercer.- Coneixement i Convalidació de Decrets de presidència. Exp. 
46/2018. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, que consten 
a l’expedient núm. 46/2018, que es donen íntegrament per reproduïts i que 
es descriuen a continuació: Número: 279/2017 aprovant la pròrroga de 2 
mesos del dret d’ús dels espais de l’immoble de la Plaça del Vall, 13 de 
Tremp. 7/2018 aprovant la contractació del Sr. DMM i la fitxa de 
retribucions. 10/2018 aprovant la contractació de vàries persones en el 
marc del programa Treball i Formació  línies PANP, PRMI, DONA i COOR i les 
fitxes de retribucions. 12/2018 aprovant el complement d’activitat a la 
nòmina del mes de gener de 2018. 19/2018 aprovant les fitxes de 
retribucions del personal laboral i funcionari del Consell Comarcal de 
l’anualitat 2018. 20/2018 concedint al Sr. ACLL la jubilació parcial i 
contractant al Sr. MOH i la aprovant la fitxa de retribucions. 37/2018 
aprovant les fitxes de retribucions de vàries persones adaptades a la 
modificació i revisió de llocs de treball. 39/2018 aprovant el text de 
l’addenda núm. 1 al conveni de finançament FEDER núm. EFA067/15 GPS. 
40/2018 aprovant la liquidació del pressupost general corresponent a 
l’exercici 2017.   
 
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. 
 

A) El Ple del Consell acorda, per unanimitat dels 16 membres presents, 
dels 19 que el componen: 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat del decret de presidència núm. 
40/2018.  
 

B) El Ple del Consell acorda, amb els vots favorables dels 8 membres del 
grup comarcal del PdCAT i dels 3 membres del grup comarcal d’ERC i 
amb l’abstenció dels 5 membres del grup comarcal Candidatura de 
progrés: 
 

SEGON.- Convalidar la resta de Decrets del President del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, Sr. Constantí Aranda Farrero, que es descriuen a la part 
expositiva d’aquest acord i que consten a l’expedient 46/2018 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 



Quart.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal, l’ajuntament de Tremp i 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en relació amb el 
funcionament de l’entorn d’aprenentatge de Tremp. Exp. 104/2018. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de Tremp i l’institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en relació amb el funcionament de 
l’entorn d’aprenentatge de Tremp, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens 
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 
 
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu 
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els 
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
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 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, 



el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de Tremp i l’institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en relació amb el funcionament de 
l’entorn d’aprenentatge de Tremp, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord als Serveis territorials del Departament 
d’Ensenyament a Lleida. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
 
Cinquè.- Aprovació del conveni de col·laboració entre les 
institucions que formen l’entorn d’aprenentatge de Tremp i 
l’Associació Geoparc Conca de Tremp-montsec, per a la gestió i 
dinamització del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec. Exp. 
103/2018. 
 
Vist el text, del conveni de col·laboració entre les institucions que formen 
l’entorn d’aprenentatge de Tremp (administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, l’ajuntament de Tremp i l’institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya) i l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec per a la gestió i 
dinamització del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens 
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 
 
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu 
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els 
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  



 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
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 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre les institucions 
que formen l’entorn d’aprenentatge de Tremp (administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’ajuntament de Tremp i l’institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya) i l’Associació Geoparc Conca de Tremp-
Montsec per a la gestió i dinamització del projecte Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec, que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per 
reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord als Serveis territorials del Departament 
d’Ensenyament a Lleida. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
 
Sisè.- Aprovació del conveni de col·laboració per la realització de 
tasques de voluntariat entre el Consell Comarcal i l’associació 
APROP. Exp. 108/2018. 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i l’Associació Pallars Rural oberta al poble (APROP), que consta a 
l’expedient, amb l’objectiu de definir la cooperació entre el Consell Comarcal 
i l’Associació APROP per la prestació dels serveis següents: banc d’aliments, 
distribució d’aliments, reforç escolar i altres.  
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens 
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin 



contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 
 
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu 
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els 
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
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 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’Associació Pallars Rural oberta al poble 
(APROP), que consta a l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Associació Pallars Rural oberta al poble 
(APROP). 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de l’acord. 
 
Setè.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, l’Associació Alba, l’ajuntament de Tremp i l’entitat Municipal 
Descentralitzada (EMD) de Vilamitjana. Exp. 44/2018. 
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal adoptat en la sessió ordinària de 6 
de febrer de 2018 d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, l’Associació ALBA i l’ajuntament de Tremp per a 
l’ús de les antigues escoles del poble de Vilamitjana i per la cessió a 



l’Associació d’un vehicle adaptat, que consta a l’expedient i es dóna 
íntegrament per reproduït. 
 
Atès que s’ha redactat un nou text d’aquest conveni i que inclou com a part 
signant l’Entitat Municipal descentralitzada de Vilamitjana, que consta a 
l’expedient i es dóna íntegrament per reproduït. 
 
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 
273 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la possibilitat que els ens 
locals puguin concertar els pactes que estimin adients sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 
 
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu 
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els 
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions 
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.  
 
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de 
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura 
d’un conveni de col·laboració. 
 
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 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes l’acord del Ple del Consell Comarcal adoptat 
en la sessió ordinària de 6 de febrer de 2018, d’aprovació del col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’Associació ALBA i l’ajuntament 
de Tremp per a l’ús de les antigues escoles del poble de Vilamitjana i per la 
cessió a l’Associació d’un vehicle adaptat.  
SEGON.- Aprovar el nou text, del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, l’Associació ALBA, l’ajuntament de Tremp i l’EMD 
de Vilamitjana, per a l’ús de les antigues escoles del poble de Vilamitjana i 



per la cessió a l’Associació d’un vehicle adaptat, que consta a l’expedient i 
es dóna íntegrament per reproduït. 
SEGON.- Facultar el president per la signatura del conveni. 
TERCER.- Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Tremp i a l’Associació 
ALBA. 
QUART.- Trametre còpia del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local, tal com preveu l’art. 309 del ROAS. 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al DOGC, tal com preveu l'article 185.3 de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre i a la web del Consell Comarcal. 
INTERVENCIONS: La Sra. Romero recorda al Ple que el grup candidatura 
de progrés va demanr que es deixés aquest assumpte a sobre la taula fins 
que fos aprovat per l’ajuntament de Tremp. 
El Sr. Aranda informa que el text de l’aprovació inicial del conveni estava 
consensuat, però que l’EMD de Vilamitjana va demanr finalment alguns 
canvis que s’han incorporat al nou text. 
 
Vuitè.- Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva de 
l’exercici 2017 de la taxa de RSU. Exp. 95/2018.  
 
Vist el resum de càrrecs, ingressos, baixes i valors pendents de cobrament, 
pertanyents a la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici de 
2017, del Consell Comarcal del Pallars Jussà, feta pel servei de gestió i 
recaptació per valor d’ingressos directes de l’any 2017. 
 
Atès que el Consell Comarcal té delegada la recaptació executiva a la 
Diputació de Lleida per acord del Ple de 29 de març de 1996, on es va 
aprovar el conveni corresponent. 
 
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 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació de la recaptació en voluntària de l’exercici 
de 2017 del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
SEGON.- Trametre aquest acord i una còpia de la liquidació al servei de 
recaptació executiva de la Diputació de Lleida. 
INTERVENCIONS: La Sra. Ruché detalla el contingut de l’acord.  
 
Novè.- Aprovació de la Moció a favor de polítiques de millora del 
sistema públic de pensions. Exp. 135/2018 
 



Vist el text, de la moció tramesa per l’Associació Catalana de Municipis i 
comarques (ACM), a favor de polítiques de millora del sistema públic de 
pensions, que consta a l’expedient i que es transcriu a continuació: 
 
“Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de 
Seguretat Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les 
organitzacions sindicals UGT i CCOO, donant continuïtat a les mobilitzacions en 
defensa de les pensions públiques, inicien una campanya de suport i defensa d'un 
sistema que ha estat i ha de seguir sent garant de cohesió i de protecció social. 
 
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una 
suposadament inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un 
fenomen conegut i previsible com l'increment de les persones d'edat avançada, 
juntament amb uns altres que es presenten com a inqüestionables, però que no 
necessàriament ho són: la menor entrada de població estrangera, la menor 
natalitat, o l'existència d'un mercat de treball que ofereix ocupacions escasses i poc 
remunerats. 
 
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats 
previsibles i abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les 
polítiques adequades, en lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques 
d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles, concorren altres posicions que es 
fonamenten a presentar, des de sectors amb clars interessos mercantils, les 
pensions públiques com a inviables, al mateix temps que s'ofereixen com a 
alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap manera, 
capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista. 
 
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions 
suficients com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les 
cotitzacions procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda 
aportació actual, i el reforç del finançament públic, com a element que garanteix un 
adequat compliment del pacte intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de 
redistribució de renda, són peces essencials. 
 
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar 
desprestigiar-les, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els 
treballadors. La cotització a la Seguretat Social és salari de les treballadores i els 
treballadors que es lliura a l'Estat per finançar les prestacions actuals i definir els 
drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors. Tot això, per tenir cobertes, de 
forma adequada, les situacions de malaltia, defunció o vellesa. 
 
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i 
previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de 
cobertura, el debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat 
de treball, afeblint els mecanismes de distribució de renda en les empreses i en la 
societat, agreujat per l'ús que, en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els 
diners a altres finalitats per a les quals no estava previst. L'increment de 
pensionistes i la major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i 
saludables, han d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb els 



interlocutors socials i, en la major mesura possible, les forces parlamentàries, que 
permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el nostre sistema de 
pensions públiques de repartiment. 
 
Per tot l'anterior, el Ple de assumeix el següent 
 
ACORD 
 
Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i 
donem suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions,  en la 
defensa d'un sistema públic de pensions que  garanteixi el manteniment del 
contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques. 
 
A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al 
llarg de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, 
que garanteixin pensions suficients en tots els casos, i que mantinguin el seu poder 
adquisitiu, reemplaçant la fórmula actual de revaloració, que es limita a garantir un 
clarament insuficient increment del 0,25 % anual.  
 
Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors socials, 
la necessitat de recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema públic 
de pensions a través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de 
Toledo.” 
 
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 16 membres presents, dels 19 
que el componen: 
 
PRIMER.- Donar suport a la moció tramesa per l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), en defensa del sistema públic de pensions.  
SEGON.- Trametre aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i 
comarques (ACM). 
TERCER.- Facultar el Sr. President per al compliment d’aquest acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda explica el contingut de la moció. 
 
 
De conformitat amb l’article 103.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova 
el text refòs de la Llei 8/87 Municipal i de règim Local de Catalunya i l’article 
82.3 del RD 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 



A proposta del Sr. President i per unanimitat dels 16 membres presents, 
dels 19 que el componen, s’acorda aprovar la urgència i incorporar per 
aquest motiu el següent punt a la sessió:  
 
Aprovació de la moció per l’alliberament dels presos polítics, el 
retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i 
autoritària de l’Estat Espanyol. 
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del 
govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i 
policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és 
majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els 
drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe 
de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania 
popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, 
tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país 
com un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels 
diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, 
Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la 
història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració 
dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat 
per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble 
espanyol, on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan 
perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es 
pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte 
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les 
èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no 
podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que 
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots 
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del 
poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de 
desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord 
són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, 
menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general 



contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, 
sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres 
representants, Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, 
Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta 
Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat 
democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny 
de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que 
hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la 
nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser 
tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, el Consell Comarcal acorda, per unanimitat dels 16 
membres presents, dels 19 que el componen: 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep 
Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, 
Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets 
polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu 
lliure exercici polític. 
TERCER. 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, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a 
decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de 
forma il·legal. 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat 
espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per 
part de l’estat. 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant 
accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè 
intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels 
ciutadans catalans. 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de la comarca a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims 
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de 
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu 



suport la crida unitària del President i a la plataforma “Espai Democràcia i 
Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions 
catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la 
ciutadania”. 
VUITÈ.- 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) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la 
present moció. 
NOVÈ.- Facultar el president per donar compliment a l’acord. 
INTERVENCIONS: El Sr. Aranda detalla el contingut de la moció. Es 
reparteix entre tots els assistents còpia d’aquesta. 
 
Desè.- Informes.Exp. 138/2018  
 
En aquest punt no hi ha hagut intervencions 
 
Onzè.- Precs i Preguntes. Exp. 137/2018 
 
En aquest punt no hi ha hagut intervencions 
 
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, 
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