
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 6/99 
Caràcter: extraordinària, en primera convocatòria 
Data:  26 d'agost de 1999 
Durada: de 22 a 22,35  hores 
Lloc: Saló de sessions del Consell Comarcal 
 
 
Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Jesús Fierro i Rugall, conseller 
- Ramón Graell i Hernández, conseller 
- Jesús Bentanachs i Vives, conseller 
- Bertolomé Majoral i Moliné, conseller 
- Joan Orrit i Armengol, conseller 
- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 
 
Consellers que excusaren la seva assistència 

- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller 
- Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 
 
 
Alcaldes presents: 

- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Miquel Mas i Miró, alcalde de Pont de Bar 
- Joan Alviñà i Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Antoni Capdevila i Tarradellas, alcalde de Ribera d'Urgellet 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
 
 



Ordre del dia: 

1. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
2. Creació i composició de les comissions informatives permanents. Idem de la mesa de 

contractació. 
3. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats. 
4. Coneixement de la Resolució del president en matèria de nomenaments de la seva 

competència (vicepresidents i membres de la Comissió de Govern) 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords:  
 
1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE 
 
Atès que l'article 47.1 del Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril, determina que les mateixes corporacions locals podran establir llur règim de 
sessions i que els dies de les reunions ordinàries seran fixats prèviament per acord de la 
corporació. 
 
Atès que l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (ROF), aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
estableix que dintre dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva es convocarà la 
sessió o sessions extraordinàries del Ple de la corporació que siguin necessàries, per tal 
de resoldre, entre altres punts, sobre la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
Atès que l'article 11.5 del Reglament Orgànic Comarcal vigent estableix que les 
sessions ordinàries del Ple es celebraran com a mínim amb periodicitat bimensual a 
les dates i hores que el propi Ple acordi. 
 
A proposta de la Presidència, el Ple per assentiment, acorda: 
 
Primer. Fixar una periodicitat bimensual per a la celebració de les sessions ordinàries 
del Ple, començant a partir del mes d'octubre de 1999 
 
Segon. Assenyalar com a dates per a la celebració dels Plens ordinaris el segon dijous 
del mes a que corresponguin, llevat que sigui festiu, en el qual cas la convocatòria es 
farà per al dia següent hàbil  
 
Tercer. Assenyalar com a horari per a la celebració dels plenaris ordinaris, el següent : 

  - Temporada de primavera-estiu: a les 22 hores 
  - Temporada de tardor-hivern: a les 21 hores 
 
Quart. Quan circumstàncies especials així ho aconsellin al llarg de cada exercici i tot i 
mantenint la periodicitat bimensual de les sessions, el Ple podrà acordar, a proposta de 
la Presidència, el trasllat de la celebració d'un determinat Ple a una altra data i/o hora de 
les fixades anteriorment. 
 



2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS. 
IDEM DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Atès que l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, assenyala que 
dintre dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva, el Ple en sessió extraordinària, 
resoldrà, entre altres, sobre el punt següent: Creació i composició de les comissions 
informatives permanents. 
 
Atès que els articles 39 i 40 del Reglament Orgànic Comarcal vigent estableix que les 
comissions a constituir seran determinades pel Ple de la corporació, el qual fixarà el 
nombre de consellers que correspon designar a cada grup polític, havent-hi de tenir 
representació tots els grups; els representats proposats per cada grup seran comunicats 
al president, el qual donarà d'això coneixement al Ple, i es poden nomenar un o més 
substituts. 
 
Atès que l'article 57.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que les Comissions són integrades pels membres que designin els 
diferents grups polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos 
criteris de l'article 56.3, i aquest article preveu que el nombre de membres de cada 
comissió és proporcional a la seva representativitat o igual per cada grup, aplicant-se en 
aquest últim supòsit el vot ponderat. 
 
En considerar la conveniència de reduir a 3 el nombre de les Comissions Informatives 
per raó d'operativitat, eficàcia i economicitat, i de disposar l'assignació de membres de 
cada Comissió en base al criteri de la proporcionalitat, el Ple del Consell Comarcal, 
adherint-se a la proposta de la Presidència i per assentiment, acorda: 
 
Primer. Constituir tres comissions informatives, amb la denominació següent: 

Comissió A:  Governació i Finances 
Comissió B:   Infraestructures i Medi Ambient 
Comissió C:  Promoció, Cultura i Serveis  
 
Segon. Assignar a cada Comissió un total de 9 membres d'acord amb la proporcionalitat 
següent: 
                     - 5 del grup corporatiu de CIU 
                               -  2 del grup corporatiu PSC-PMC-PPP 
                               -  1 del grup corporatiu d'ERC 
                               -  1 del grup corporatiu del PP 
 
Tercer. Sol.licitar als representants dels diferents grups polítics que integren la 
corporació que comuniquin a la Presidència el nom de les persones que pel grup 
respectiu han de formar part de cada comissió, i es podran nomenar un o més 
substituts. 
 
Alhora, atès que l'article 113-3a. del Text Refós aprovat per Reial Decret 781/1986, de 
18 d'abril, assenyala que de la Mesa de Contractació serà president el qui ho sigui de la 



corporació o membre en qui delegui, i formaran part de la dita Mesa el secretari de la 
corporació i, si s'escau, els vocals que es determinin reglamentàriament; 
 
atès que els articles 82 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques i 22 del Reial Decret 390/1996, de l'1 de març, sobre 
desenvolupament de la Llei anterior, s'han de considerar, pel que fa a la composició de  
 
la Mesa de Contractació, supletoris, en aplicació de la DF de la Llei esmentada; 
 
considerant que la Mesa de Contractació és un òrgan de l'organització comarcal, caldria 
adaptar la seva composició a la prescripció de l'article 20.3 de la Llei reguladora de les 
bases de règim local respecte al dret que tenen tots els grups polítics integrants de la 
corporació a participar en els òrgans complementaris que tinguin per funció l'informe, 
estudi o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió de Ple. 
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la 
presidència, acorda: 
 
- Disposar que la Mesa de Contractació sigui integrada de forma permanent i per a tots 
els assumptes en la matèria, sigui qui sigui l'òrgan contractant, pels membres següents: 
 
President: el de la corporació o membre corporatiu en qui delegui. 
Vocals: 
- El conseller president de la Comissió Informativa de Governació i Hisenda 
- El gerent de la corporació 
- El secretari de la corporació, qui actuarà també de fedatari 
- Un conseller de cada grup polític dels qui integren la corporació nomenat pel respectiu                                   
grup    
 
 
3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL.LEGIATS 
 
Atès el nombre considerable d'òrgans i d'institucions en els quals té representativitat el 
Consell Comarcal i la necessitat de realitzar un estudi acurat sobre distribució de càrrecs 
entre els membres corporatius, el Ple, a proposta de la presidència i per unanimitat, 
acorda deixar sobre la taula el punt de l'ordre del dia pendent de resolució fins a una 
propera sessió.  
 
 
4. CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE LA SEVA COMPETÈNCIA (VICEPRESIDENTS I MEMBRES DE 
LA COMISSIÓ DE GOVERN) 
 
Els presents es donen per assabentats i informats del Decret de presidència núm. 18/99, 
del passat 20 d'agost, pel qual es nomenen per ordre de prelació, 3 vicepresidents, així 
com els membres que han d'integrar la Comissió de Govern. 
 



El president aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari                                                                                             Vist i plau 
                                                                                                              El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999169 al núm. 
999171, i comprèn un total de 3 folis, numerats del 22 al 24. 
 
La Seu d'Urgell, 29 d'octubre de 1999 
 
El secretari 


