
ACTA NÚM. 5/99 
 
 
A la ciutat de la Seu d'Urgell, el dia 26 de juliol de 1999.¡Error! Marcador no definido. 
 
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 COALICIO DE CIU: 
 
-   Sr.      Ventura Roca Martí  
-    "        Jesús Fierro Rugall  
-    "        Ramón Graell Hernández 
-    "        Jesús Bentanachs Vives 
-    "        Bartolomé Majoral Moliné 
-    "        Joan Orrit Armengol 
-    "        José Cerqueda Travé 
-  Sra.     M. Teresa Ferrer Cumella 
-   Sr.      Bonaventura Solans Navarro    
-    "       Josep Solà  Solà 
 
PER PSC-PMC-PPP : 
 
-   Sr.    Jordi Mas i Bentanachs 
-    "      Fermin Tordesillas Casals 
-    "      Jordi Cases Carrabina 
-    "      Francesc Domingo Barnils 
-  Sra.   Pilar Quingles Tàpies 
 
PER ERC : 
 
-  Sr.    Jordi Brescó Ruiz 
-   "      Lluís Vila Comellas 
-   "      Elisabet Calsapeu Lairet 
 
PEL PP : 
 
-  Sr.   Josep Mijana Vilana 
 
Hi són presents la totalitat dels membres del Consell Comarcal de l’Alt Urgell proclamats per 
la Junta Electoral Provincial de Lleida.  
  
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 19 de juliol de 1999, 
publicada al DOGC núm. 2936 de 22.7.1999, i conforment amb el que disposa l'article 22 
de la llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya. 
 



 
 
 

 FORMACIO 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 Joan Orrit i Armengol, el qual la presideix, i pel de menys edat, 
senyor Jordi Cases i Carrabina, essent-ne secretari el de la corporació, senyor Josep Lluís 
Rodríguez i Morán. 
 
 

CONSTITUCIO 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 a 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: 
 
MEMBRES TITULARS CANDIDATURA MUNICIPI
VENTURA ROCA MARTÍ CIU OLIANA
JESÚS FIERRO RUGALL “ LA SEU D’URGELL 
RAMON GRAELL HERNANDEZ “ LES VALLS DEL VALIRA 
JESÚS BENTANACHS VIVES “ LES VALLS D’AGUILAR 
BARTOLOMÉ MAJORAL MOLINÉ “ ALÀS I CERC 
JOAN ORRIT ARMENGOL “ OLIANA 
JOSEP CERQUEDA TRAVÉ “ RIBERA D'URGELLET 
M. TERESA FERRER CUMELLA “ JOSA I TUIXÉN 
BONAVENTURA SOLANS NAVARRO “ MONFERRER I CASTELLBÓ 
JOSEP SOLÀ SOLÀ “ COLL DE NARGÓ 
JORDI MAS BENTANACHS PSC-PMC-PPP LA SEU D’URGELL 
FERMÍN TORDESILLAS CASALS “ PERAMOLA 
JORDI CASES CARRABINA “ MONTFERRER I CASTELLBÓ
FRANCESC DOMINGO BARNILS “ FIGOLS I ALINYÀ 
PILAR QUINGLES TÀPIES “ OLIANA 
JORDI BRESCÓ RUIZ ERC LA SEU D’URGELL 
LLUÍS VILA COMELLAS “ OLIANA 
ELISABET CASALPEU LAIRET “ MONTFERRER-CASTELLBÓ 
JOSEP MIJANA VILANA PP BASSELLA 
 
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, pronuncien la 
fòrmula següent: 
 
"Juro/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 “ 
 
Els tres membres de la candidatura d’ERC anteposen a la promesa la frase “Per imperatiu 
legal” 
 
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 presenten dues candidatures: la del senyor Ventura Roca i Martí per la Coalició de 
Convergència i Unió, i la del senyor Jordi Brescó Ruiz, per ERC. 
 
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....................................................................................    19 
- Vots en blanc...................................................................................    5 
- Vots a favor del Sr. Jordi Brescó Ruiz.........................................    3 
- Vots a favor del Sr. Ventura Roca Martí .....................................   11 
 
Essent dinou (19) el nombre de consellers de dret que integren aquest Consell Comarcal i 
deu (10) la majoria absoluta legal, resulta elegit amb onze (11) vots el senyor Ventura Roca 
i Martí  i el Sr. President de la Mesa manifesta que QUEDA PROCLAMAT PRESIDENT  
DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL. 
 
El Sr. president de la Mesa li pregunta si accepta el càrrec. El Sr. Ventura Roca i Martí 
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 president 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". 
 



El Sr. Ventura Roca i Martí pren, doncs, possessió del càrrec i passa a ocupar la 
Presidència de la sessió. 
 
Seguidament, el Sr. president electe dirigeix un breu parlament a la concurrència i agraeix, 
en primer lloc, la confiança prestada per a l’exercici del càrrec del qual ha estat investit.  
Manifesta que assumeix aquesta nova responsabilitat amb il.lusió i que confia en la 
col.laboració de tots, consellers, alcaldes i personal de la casa per tal d’impulsar la nostra 
comarca pel camí de progrés i benestar; promet que treballarà perquè els consells 
comarcals, i molt concretament els de muntanya, evolucionin en un sentit més positiu des 
del punt de vista de l’assumpció d’unes majors competències i d’una major dotació de 
recursos per a poder desenvolupar tota la dinàmica que són capaços de desplegar. Afirma 
que la Presidència anterior va deixar un llistó molt alt difícil d’oblidar i que caldrà fer un gran 
esforç per superar-lo; en aquest sentit agraeix, en nom propi i del Consell, el treball, la bona 
predisposició amb tothom i la dedicació demostrades per la Sra. Majoral durant els últims 
mandats i fa extensiu aquest agraïment al companys consellers que ara deixen el càrrec. 
Finalitza la seva intervenció reiterant la petició de col.laboració per fer cada vegada més 
gran i pròspera la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Finalitza l'acte amb el  lliurament de plaques conmemoratives a les persones que deixen de 
formar part de la corporació en la present legislatura, i amb unes emotives paraules 
d’acomiadament de la presidenta anterior, Sra. Majoral, a través de les quals expressa el 
seu agraïment per la comprensió i col.laboració que en tot moment va rebre dels consellers 
i alcaldes de la comarca durant els mandats anteriors, tot desitjant el màxim d’encert i 
eficàcia en la tasca que ara comença la nova corporació comarcal. 
 
Finalment, el Sr. president dóna per conclòs l'acte i aixeca la sessió a les 13,45 hores, i per 
constància del que s'hi ha tractat, estenc aquesta acta que firma el Sr. president, i la 
certifico, com a secretari, amb la meva signatura. 
 
 
El president                                                                              El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999167 al núm. 
999168, i comprèn un total de 2 folis, numerats del 20 al 21. 
 
La Seu d'Urgell, 29 d'octubre de 1999 
 
El secretari 



 


