A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 27 de juliol de
1995, es reuneix a la sala d'actes de l'edifici seu de la corporació el Ple del
Consell Comarcal de l'Alt Urgell per tal de celebrar sessió extraordinària de
primera convocatòria. Presideix la titular, Il.lma. Sra. Ma. Dolors Majoral i
Moliné i hi concorren els següents consellers:
-

Ma. Teresa Ferrer i Cumella
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
Jordi Sinfreu i Pascuet
Josep Puigdemasa i Ribó
Joan Soldevila i Pagès
Francesc Muñoz i Gaset
Francesc Domingo i Barnils
Josep Mijana i Vilana
Miquel Colom i Pich

Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i
Morán, qui dóna fe de l'acte.
Excusà la seva assistència el conseller senyor Jordi Mas i Bentanachs.
S'hi troba també present l'interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili
Valero i Mallea.
Assisteixen amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents:
-

Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó
Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols
Antoni Cadpevila i Tarradellas, alcalde de Ribera d'Urgellet
Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà
José Peña Molina, alcalde de Valls del Valira

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovat pel Sr.
secretari l'existència del quòrum necessari perquè pugui ser vàlidament
iniciada, es passa, tot seguit, a conèixer dels assumptes següents inclosos a
l'ordre del dia.

I. PRESA DE POSSESSIÓ DE CONSELLER
El senyor Miquel Colom i Pich, conseller proclamat per la Junta Electoral de
Lleida pel partit d'Esquerra Republicana de Catalunya i present a la sala, pren
la paraula per a manifestar que abans d'ocupar el seu escó com a conseller vol
prendre possessió del càrrec en no haver pogut ésser present a l'acte de
constitució del Consell Comarcal celebrat el proppassat 12 de juliol.

Així doncs, a preguntes de la Sra. presidenta i davant de la corporació en ple,
el conseller electe pronuncia la fòrmula reglamentària de promesa en els
següents termes: "Per imperatiu legal, prometo per la meva 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".
Complert l'anterior requisit, el Sr. Miquel Colom i Pich queda investit, de ple
dret, conseller del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb tots els drets i
deures inherents al càrrec, i passa a incorporar-se al seu escó de membre
corporatiu del Consell.

2. PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
En compliment del que estableix l'article 38 a) de Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions locals i a proposta de la Sra.
presidenta, s'adopta, per unanimitat, els següents acords en relació amb la
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple:
- Mantenir la data del segon dijous de cada mes per a la celebració de les
sessions ordinàries del Ple, excepte en els 2 casos següents:
. La data de la sessió ordinària corresponent al mes de desembre serà fixada
pel Ple, a proposta de la Presidència, en funció de la necessitat de fer
coincidir tots aquells temes que cal resoldre abans de finalitzar l'any.
. Es suprimeix la sessió ordinària corresponent a l'agost, per tractarse del
mes tradicional de les vacances d'estiu, supressió que en la pràctica
corporativa ja es venia produïnt.
- Es manté l'horari de les sessions plenàries, que serà el següent:
horari de primavera-estiu: a les 22 hores
horari de tardor-hivern: a les 21 hores

3. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
La Sra. presidenta informa que, en compliment del que estableix l'article 58
del Reglament Orgànic Comarcal, els diferents grups polítics amb representació
comarcal li han tramès el nom dels portaveus nomenats com a representants
ordinaris per a formar part de la Junta de portaveus, òrgan consultiu que té
atribuïdes totes aquelles funcions que li assenyala l'article 61 del propi
Reglament.
Així doncs, a la vista de les designacions efectuades pels diferents grups
polítics, el Ple del Consell Comarcal acorda declarar constituïda la Junta de
portaveus, amb els següents membres titulars i suplents:
a) Pel Grup de Convergència i Unió (CIU) :
- portaveu titular: Sr. Ventura Roca Martí
"
suplent: Sr. Joan Busquest Grau

b) Pel Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC):
- portaveu titular: Sr. Jordi Mas Bentanachs
"
suplent: Sr. Jordi Sinfreu Pascuet
c) Pel Grup del Partit del Progrés del Pirineu (PPP):
- portaveu titular: Sr. Joan Soldevila Pagès
"
suplent: Sr. Francesc Muñoz Gaset
d) Pel Grup del Partit Popular (PP):
- portaveu: Sr. Josep Mijana Vilana
e) Pel Grup del Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
- portaveu: Sr. Miquel Colom Pich

4. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
D'acord amb l'enunciat del punt de l'ordre del dia, la Sra. presidenta exposa
que, en compliment de l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, un dels temes sobre els quals s'ha de
pronunciar la nova corporació, un cop constituïda i dins del termini que
assenyala la pròpia disposició, és el relatiu a la creació i composició de les
comissions informatives, aspecte en relació al qual eleva proposta al Plenari
sobre la conveniència de continuar mantenint, en principi, el mateix nombre i
denominació de les legislatures passades sobre la base de quatre àrees
bàsiques, amb independència de què en la pràctica i de cara a una major
operativitat, es consideri convenient subdividir cadascuna d'aquestes àrees en
vàries subcomissions en funció del volum d'assumptes que es vagin assumint al
llarg de la legislatura i que requereixin operar una oportuna desconcentració
de funcions.
Pel que fa al tema de la composició de les comissions, la Sra. presidenta es
remet a la normativa que en aquesta matèria determinen els articles 39 i 40 del
ROC i el 125 b) del ROF, en ordre a què la dita composició guardi l'oportuna
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats
actualment a la corporació i, en qualsevol cas, garanteixi la presència de tots
i cadascun d'aquells; seguint aquesta directriu, la senyora presidenta proposa
que cada comissió s'integri amb 9 membres corporatius per tal de mantenir
l'adequada proporcionalitat representativa existent i atès que en la nova
legislatura s'ha incorporat un nou grup polític respecte al que hi havia abans.
Els presents s'adhereixen a la proposta de la presidència i, per unanimitat,
S'ACORDA:
Primer. Decidir la constitució, denominació i composició de les comissions
informatives de la corporació sobre la base de les quatre següents:
- Comissió de Finances i Règim Interior, la qual es constituirà també en
Comissió Especial de Comptes amb les funcions que preceptivament li corresponen
per tal concepte.

- Comissió d'Infraestructures
- Comissió de Promoció i Foment de l'Activitat Socioeconòmica
- Comissió de Serveis Públics
Cada Comissió la formaran 9 membres corporatius, distribuïts proporcionalment
de la forma següent:
-

5
1
1
1
1

consellers de CIU
conseller del PSC
conseller del PARTIT PROGRÉS DEL PIRINEU
conseller del PP
conseller d'ERC

Segon. Adscriure a cadascuna de les comissions els següents membres
corporatius, d'acord amb la relació facilitada pels portaveus dels diferents
grups:
Comissió de finances i règim interior
CIU Ventura Roca Martí
CIU Joan Orrit Armengol
CIU Miquel Mas Miró
CIU Emili Segon Baró
CIU Josep M. Castells Curià
PPP Francesc Domingo Barnils
PSC Jordi Mas Bentanachs
PP
Josep Mijana Vilana
ERC Miquel Colom Pich
Comissió de serveis públics
CIU Bonaventura Solans Navarro
CIU M. Teresa Ferrer Cumella
CIU Josep M. Castells Curià
CIU Joan Orrit Armengol
CIU Josep M. Solà Solà
PPP Francesc Domingo Barnils
PSC Jordi Sinfreu Pascuet
PP
Josep Mijana Vilana
ERC Miquel Colom Pich
Comissió d'infraestructures
CIU Joan Busquets Grau
CIU Emili Segon Baró
CIU Ventura Roca Martí
CIU Bonaventura Solans Navarro
CIU Pere Planes Planes
PPP Joan Soldevila Pagès
PSC Jordi Sinfreu Pascuet
PP
Josep Mijana Vilana
ERC Miquel Colom Pich
Comissió de promoció socioeconòmica
CIU Pere Planes Planes
CIU Miquel Mas Miró
CIU Joan Busquets Grau

CIU
CIU
PPP
PSC
PP
ERC

M. Teresa Ferrer Cumella
Josep M. Solà Solà
Francesc Muñoz Gaset
Josep Puigdemasa Ribó
Josep Mijana Vilana
Miquel Colom Pich

5. NOMENAMENT
COL.LEGIATS

DE

REPRESENTANTS

CORPORATIUS

AL

SI

DE

DIFERENTS

ÒRGANS

Per unanimitat corporativa i a proposta de la senyora presidenta, han estat
nomenats els següents consellers i alcaldes per a formar part, en representació
de la comarca, dels òrgans que a continuació s'esmenten:
1. Comissió Comarcal de certificació de productes alimentaris:
consellers comarcals: Pere Planes Planes
M. Teresa Ferrer Cumella
Miquel Mas Miró
pels consumidors: Antoni Vila Baraut
Ramon Graell Hernández
2. Junta consultiva reserva nacional de caça del Cadí
a) Consell Comarcal: Joan Pubill Altimir, de Cava
b) alcaldes: Salvador Cortina Vilaginés, de Tuixén
Joan Riu Perefarré, de Fígols
c) pels propietaris: Jaume Farràs Parramon, de la Vansa i Fórnols
d) representant Unió de Pagesos: Joan Soldevila Pagès, d'Alàs
3. Junta consultiva reserva nacional de caça de Alt Pallars-Aran
representant del Consell Comarcal: Bonaventura Solans Navarro, alcalde de
Montferrer i Castellbò
4. Junta consultiva de la reserva nacional de caça la Cerdanya-Alt Urgell:.
a) Consell Comarcal: Pere Planes Planes, d'Estamariu
b) alcaldes: Miquel Mas Miró, de Pont de Bar
Josep M. Peña Molina, de Valls de Valira
c) pels propietaris: Francesc Jordana Duran, de Castellnou de Carcolze
5. Junta consultiva de la reserva nacional de caça de Boumort
a) Consell Comarcal: Mercè Cases Torra, de Noves de Segre
b) pels propietaris: Salvador Bigordà Bigatà, de Taús
6. Junta comarcal de la ZOE
pels
municipis:
Josep
M.
Peña
Molina,
alcalde
Valls
de
Salvador Cortina Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén
per les ADF: Joan Busquets Grau
pel sindicat Unió de Pagesos: Joan Soldevila Pagès
7. Patronat de turisme de les terres de Lleida
Joan Busquets Grau
8. Consell general de muntanya
M. Dolors Majoral Moliné

Valira

Ventura Roca Martí
9. Comissió de seguiment del pla de serveis de transports de viatgers de la
comarca
Pere Planes Planes
Josep Mijana Vilana
10.Consell esportiu de l'Alt Urgell
Josep M. Castells Curià
suplents: 1r. M. Teresa Ferrer Cumella
2n. Miquel Colom Pich
11.Consells assessors i de seguiment d'establiment de serveis socials.
Josep M. Castells Curià
Emili Segon Baró
12.Ple del Consorci Normalització Lingüística
Bonaventura Solans Navarro
13.Consell de Centre del CNL Lleida
Joan Orrit Armengol
14.Consell d'administració de la Caixa de Manresa
Bonaventura Solans Navarro
15.Conseller assessor de la vicepresidència comarcal de transports
Pere Planes Planes
16.Consell directiu sanitari
Bonaventura Solans Navarro
M. Teresa Ferrer Cumella

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,15h. de
la qual s'estén la present acta que és signada per la Sra. presidenta amb mí,
el secretari. Certifico.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859202 al
núm. 859207, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 56 al 61.
La Seu d'Urgell, 15 de setembre de 1995
EL SECRETARI

