
A la Seu d'Urgell, el dia dotze de juliol de mil nou-cents noranta-cinc. 
 
Essent les dotze hores, es reuneixen a la sala d'actes de la seu del Consell 
Comarcal els següents senyors proclamats membres electes del Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell per la Junta Electoral Provincial de Lleida: 
 
PER LA COALICIÓ DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU): 
 
- senyora Ma. Teresa Ferrer Cumella  
-    "    Ma. Dolors Majoral i Moliné  
- senyor  Pere Planes i Planes 
-    "    Miquel Mas i Miró 
-    "    Ventura Roca i Martí 
-    "    Josep Maria Solà i Solà 
-    "    Emili Segon i Baró 
-    "    Bonaventura Solans i Navarro 
-    "    Joan Busquets i Grau 
-    "    Joan Orrit i Armengol 
-    "    Josep Maria Castells i Curià 
 
PEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC) : 
 
- senyor Jordi Mas i Bentanachs 
-    "   Jordi Sinfreu i Pascuet 
-    "   Josep Puigdemasa i Ribó 
 
PEL PARTIT DEL PROGRÉS DEL PIRINEU (PPP) : 
 
- senyor Joan Soldevila i Pagès 
-    "   Francesc Muñoz i Gaset 
-    "   Francesc Domingo i Barnils 
 
PEL PARTIT POPULAR (PP) : 
 
- senyor José Mijana Vilana 
 
Excusà la seva assistència, per trobar-se de viatge a l'estranger, el conseller 
proclamat pel partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Miquel Colom i 
Pich.  
  
L'objecte de la sessió és procedir a la constitució del nou Consell Comarcal, 
d'acord amb l'Ordre de convocatòria de la Conselleria de Governació, de data 28 
de juny de 1995, publicada al DOGC núm. 2071 de 5-7-1995, i conforment amb el 
que disposa l'article 22 de la llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització 
comarcal de Catalunya. 
 
 FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT 
 
Previ el lliurament al secretari de la corporació de les credencials dels 
consellers proclamats per la Junta Electoral Provincial, i comprovat el quòrum 
d'assistència necessari per a poder celebrar vàlidament la sessió en primera 
convocatòria, en compliment de l'article 22 de l'esmentada Llei 6/1987 es 
constitueix la mesa d'edat integrada pel membre corporatiu electe de més edat, 
senyor Emili Segon i Baró, el qual la presideix, i pel de menys edat, senyor 



Josep Maria Castells i Curià, essent-ne secretari el de la corporació, senyor 
Josep Lluís Rodríguez i Morán. 
 
 CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL 
 
El Sr. president de la mesa d'edat obre la sessió de constitució del nou 
Consell Comarcal i disposa que el secretari doni lectura, en la part necessària 
per aquest acte, a la certificació tramesa per la Junta Electoral Provincial en 
la qual hi consten relacionats per candidatures i municipis els membres 
titulars proclamats, segons el detall següent: 
 
                              CANDIDATURA              MUNICIPI 
 
Ma. Teresa Ferrer Comella  Convergència i Unió  Josa i Tuixén 
Pere Planes Planes            "           "   Estamariu 
Ma. Dolors Majoral Moliné     "           "    la Seu d'Urgell 
Miquel Mas Miró               "           "   el Pont de Bar 
Ventura Roca Martí            "           "   Oliana 
Josep Maria Solà Solà         "           "   Coll de Nargó 
Emili Segon Baró              "           "   Peramola 
Bonaventura Solans Navarro    "           "   Montferrer i Castellbò 
Joan Busquets Grau            "           "   Organyà 
Joan Orrit Armengol           "           "    Oliana 
Josep Maria Castells Curià    "           "  la Seu d'Urgell 
 
Jordi Mas Bentanachs     Partit Socialistes Cata.  la Seu d'Urgell 
Jordi Sinfreu Pascuet         "            "         Valls de Valira 
Josep Puigdemasa Ribó         "            "  Organyà 
 
Joan Soldevila Pagès     Partit Progrés Pirineu  Alàs i Cerc 
Francesc Muñoz Gaset          "            "  Ribera d'Urgellet 
Francesc Domingo Barnils      "            "  Fígols i Alinyà 
 
José Mijana Vilana           Partit Popular  Bassella 
 
Miquel Colom Pich      Esquerra Republicana de Cat. Organyà 
 
Prèvia comprovació per la Mesa de les credencials presentades i acreditada la 
personalitat dels electes, el senyor president anuncia que, tot seguit, els 
consellers proclamats han de prestar el jurament o promesa del càrrec que 
determina el núm. 8 de l'article 108 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General, d'acord amb la fòrmula establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 
d'abril. 
 
Així doncs, els consellers proclamats, a mesura que són cridats, i un per un, 
contesten "SI, JURO" o "SI, PROMETO" a la formulació de la pregunta següent: 
 
"Jureu, o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de conseller del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l'Estat ? 
 
Complertes les formalitats precedents, la Mesa declara constituït el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell. 



 
 ELECCIÓ DE PRESIDENT 
 
A continuació, el senyor president de la Mesa anuncia que es procedirà a 
l'elecció de president/a del Consell Comarcal. 
 
El secretari dóna lectura a l'article 22.2 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, 
sobre l'Organització Comarcal de Catalunya i, tot seguit, el president pregunta 
sobre els candidats que es presenten a la presidència del Consell Comarcal. 
 
Es presenta només una única candidatura per part de la Coalició de Convergència 
i Unió en la persona de la senyora Ma. Dolors Majoral i Moliné. 
 
L'elecció es fa mitjançant papereta secreta dipositada en una urna. 
 
Finalitzada la votació, es procedeix al recompte de vots, amb el resultat 
següent: 
 
- Vots emesos ........................................   l8 
- Vots en blanc ......................................    2 
- Vots a favor del Sr. Joan Soldevila Pagès ..........    5 
- Vots a favor de la Sra. Ma. Dolors Majoral Moliné ..   11 
 
A la vista del resultat de la votació, i atès que, en aplicació de la normativa 
vigent, els vots emesos en favor del conseller senyor Joan Soldevila i Pagès 
cal considerar-los nuls pel fet de no haver-se presentat formalment com a 
candidat a l'elecció, la votació resta de la següent manera: 
 
- Vots emesos ........................................   18 
- Vots en blanc ......................................    2 
- Vots nuls ..........................................    5 
- Vots a favor de la Sra. Ma. Dolors Majoral Moliné ..   11 
 
Essent dinou (19) el nombre de consellers de dret que integren aquest Consell 
Comarcal i deu (10) la majoria absoluta legal, resulta elegida amb onze (11) 
vots la Sra. Ma. Dolors Majoral Moliné i el Sr. president de la Mesa manifesta 
que QUEDA PROCLAMADA PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL. 
 
El Sr. president de la Mesa li pregunta si accepta el càrrec. La senyora Ma. 
Dolors Majoral i Moliné respón afirmativament i, tot seguit, passa a prestar el 
jurament o promesa en els següents termes: "Prometo per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Presidenta del Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat". 
 
La Sra. Ma. Dolors Majoral i Moliné pren, doncs, possessió del càrrec i passa a 
ocupar la presidència de la sessió. 
 
Seguidament, la Sra. presidenta electa dirigeix un breu parlament a la 
concorrència agraïnt, en primer lloc, la renovada confiança prestada i demana 
la col.laboració de tots, consellers i alcaldes, per tal d'encarar amb fe, 
entusiasme i dedicació aquesta tercera legislatura que avui comença; dedica 
també unes emotives paraules d'afecte als companys de la passada legislatura 
que han deixat de prestar les seves funcions com a consellers i els hi agraeix 



la tasca i l'esforç realitzats durant aquests darrers anys al servei de la 
comarca.  
Fa seguidament un resum del que han estat les línies d'actuació de les dues 
passades legislatures així com de tots aquells aspectes en què caldrà posar un 
especial accent durant els propers quatre anys de mandat, de cara a assolir 
objectius importants de benestar per als habitants de la comarca. Recorda que 
en una primera etapa dels Consells Comarcals, certament difícil per la novetat 
i la incertesa d'objectius i de recursos, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
es va plantejar, ja des d'un primer moment, la necessitat de fer un gran esforç 
en matèria d'infraestructura viària, tan deficitària a la nostra comarca, 
esforç que s'ha vist compensat amb l'inici i el desenvolupament d'una important 
tasca d'actuacions a la xarxa de camins veïnals en la que han col.laborat, 
juntament amb els ajuntaments, un magnífic equip de tècnics que han posat tota 
la seva professionalitat i dedicació al servei dels diferents programes i 
projectes. Aquestes tasques varen tenir la seva continuïtat durant la segona 
legislatura i s'han estès a d'altres àrees infraestructurals i de serveis com 
ara portades d'aigua, electrificacions, comunicacions ràdio-telefòniques, 
transport a la demanda i serveis sanitaris i assistencials. En la nova 
legislatura que ara s'inaugura caldrà consolidar el camí seguit i posar un 
especial èmfasi en totes aquelles actuacions, ja iniciades en aquesta anterior 
etapa, tendents a avançar i donar un important impuls a la promoció 
socioeconòmica a través de la millora del turisme rural i del desenvolupament 
de projectes que, mitjançant accions de foment, puguin compensar la crisi 
econòmica que en l'aspecte de la indústria i de la ramaderia pateixen moltes 
zones de la nostra comarca, amb la finalitat d'intentar restablir l'equilibri 
del territori i frenar el creixent despoblament rural.  
 
Finalitza la Sra. presidenta encorantjant als consellers que avui han pres 
possessió en la nova corporació perquè treballin, tots plegats, deixant de 
banda aspectes purament particularistes i mirant sempre pels interessos 
generals de la comarca. 
 
Finalitza l'acte amb un emotiu lliurament de plaques conmemoratives, en senyal 
de reconeixement i agraïment a la tasca desenvolupada, en favor de diferents 
persones que han exercit de consellers al llarg d'una o de les dues passades 
legislatures i que en la present no formaran part de la corporació. 
 
Darrerament, la Sra. presidenta dóna per conclòs l'acte i aixeca la sessió a 
les 13,25 hores i, per constància del que s'hi ha tractat, estenc aquesta acta 
que firma la Sra. presidenta, i la certifico, com a secretari, amb la meva 
signatura. 
 
        LA PRESIDENTA                             EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859198 al 
núm. 859201, i comprèn un total de 4 folis, numerats del 52 al 55. 
 
la Seu d'Urgell, 15 de setembre de 1995 
 
EL SECRETARI 


