
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 

Identificació de la sessió 

Núm: 7/99 
Caràcter: extraordinària, en primera convocatòria 
Data: 1 de setembre  de 1999 
Durada: de 22  a 23,15 hores 
Lloc: Saló de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartolomé Majoral i Moliné, 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 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Jordi Brescó i Ruíz, conseller 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 
Consellers que excusaren la seva absència 

- Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 
 
Alcaldes presents: 

- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
- 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. Rectificació de l'oferta pública d'ocupació 1999. 
2. Modificació de la plantilla orgànica. 
3. Expedient sobre modificació de crèdits al pressupost 1999. 



4. Nomenament de gerent. 
5. Ratificació de les competències delegades en la Comissió de Govern mitjançant 

acord plenari de 26-6-1997. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords:  
 
1. RECTIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 1999. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal, mitjançant acord de data 11 de febrer d'enguany, 
aprovà l'oferta pública d'ocupació per a 1999, la qual fou publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 2847, de 15.3.1999. 
 
Atès que per circumstàncies d'organització extraordinàries sobrevingudes amb motiu de 
la constitució del nou Consell Comarcal arran de les darreres eleccions municipals, es 
considera oportú excloure de l'oferta pública la plaça laboral recentment creada 
d'administratiu de serveis, la qual no ha estat inclosa en les passades convocatòries de 
proves selectives fetes durant el present exercici. 
 
Vist l'article 60 del Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i normativa bàsica concordant, i atès 
l'informe del secretari de la corporació. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa de 
Governació i Finances, i per assentiment, acorda : 
 
Primer. Modificar l'oferta pública d'ocupació aprovada per a l'exercici de 1999, en el 
sentit d'excloure de la mateixa la plaça d'administratiu de serveis. 
 
Segon. Complimentar, respecte a la modificació acordada, els mateixos tràmits de 
publicació i comunicació de l'oferta principal, segons determina l'article 60.4 del 
Reglament de personal al servei de les corporacions locals. 
 

2. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA. 
 
Atès que la plantilla de personal del Consell Comarcal, juntament amb el pressupost 
general de l'entitat, fou aprovada amb data 17 de desembre de 1998; 
 
atès que mitjançant Moció de la Presidència del 27 d'agost d'enguany, es considera 
necessari, per criteris d'organització administrativa interna, ampliar la plantilla amb la 
creació d'una plaça funcionarial de personal eventual corresponent al lloc de treball 
d'assessor/a especial de la Presidència; 
 
atès que l'interventor de la corporació emet informe, que obra a l'expedient, en el sentit 
de considerar possible dotar aquest lloc de treball ja que l'increment de la despesa que 
comporta la creació de la plaça pot restar compensat, mitjançant l'aprovació del 
corresponent expedient de modificació de crèdit, amb la reducció d'altres unitats o 
capítols de despesa corrent no ampliable; 



 
vistos els articles 126.2 del text refós aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, i 
els articles 27, 28.2 i 31.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i tenint en compte l'informe emès pel 
secretari de la corporació. 
 
La Comissió, adherint-se a la Moció de la Presidència, eleva al Ple la proposta d'acord 
següent: 
 
Primer. Ampliar la plantilla de funcionaris del Consell Comarcal mitjançant la creació 
d'una plaça de personal eventual adscrita al lloc de treball d'assessora especial de 
Presidència, amb les dades següents, segons determina l'article 9.2 del Reglament 
esmentat: 

Nombre de llocs de treball             Característiques bàsiques             Retribucions brutes 
                 1                             assessor/a especial de presidència       4.372.344 (anual) 

Segon. Complimentar els tràmits que determina l'article 126.3 del text refós aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, amb la particularitat de què la publicació 
caldrà referir-la no a tota la plantilla sinó només a la modificació puntual aprovada. 
 
Sotmesa a debat la proposta de la Comissió, intervé, pel grup d'ERC, el senyor Jordi 
Brescó, per expressar la sorpresa del seu grup pel fet de no haver estat proposada per a 
la gerència la persona que pressumptament està destinada a ocupar la plaça a proveir; 
considera que amb la creació d'aquest nou lloc de treball es produirà una duplicitat de 
càrrecs preocupant, amb l'efecte additiu de provocar un malentès evident de cara a la 
imatge pública del Consell en concórrer la circumstància de nomenar-se assessora de la 
presidència precisament a l'expresidenta de la corporació anterior; per aquesta raó, el 
Sr. Brescó anuncia l'abstenció del seu grup en aquest punt de l'ordre del dia. 
 
El portaveu del grup del PSC-PMC-PPP, Sr. Mas Bentanachs, assenyala que des d'un  
punt de vista humà, es pot entendre que mentre que hi hagi gerent, el lloc de treball a 
crear tingui un caràcter purament temporal per a cobrir una situació transitòria sempre i 
quan, en acabar aquesta situació, es declari a extingir el lloc de treball creat. Amb 
aquesta puntualització, diu el Sr. Mas, el grup que representa no veu inconvenient en 
l'ampliació de plantilla que es proposa. 
 
El conseller del PP, Sr. Mijana Vilana s'adhereix al plantejament del Sr. Mas i demana 
que la situació de transitorietat no es consolidi. 
 
El portaveu del grup de CIU, Sr. Fierro Rugall, fa referència a la consideració feta pel 
representant d'ERC Sr. Brescó respecte a la duplicitat de càrrecs, i considera que no 
existeix tal duplicitat ja que ambdues funcions estan ben definides i delimitades i justifica 
la creació del lloc de treball d'assessoria en la necessitat i conveniència de no perjudicar 
actuacions ja començades en el mandat anterior, molt difícils d'avançar sense 
l'assessorament específic d'una persona experimentada que ja les havia iniciat i 
plenament assabentada del curs que segueixen les gestions. 



El conseller Sr. Brescó es reafirma en les consideracions ja exposades en la seva 
intervenció anterior tot assenyalant que fóra preferible, per tal d'evitar una duplicitat 
burocràtica innecessària, la conveniència d'establir un període transitori de gerència fins 
al mateix moment en què aquest càrrec es consolidés en la persona elegida. 
 
Finalitza el debat el Sr. Fierro Rugall per a insistir en què tal duplicitat no existeix i  
assenyalar que la creació temporal de la plaça no comporta cap increment de cost per a 
les arques comarcals des del punt de vista pressupostari.      
 
Conclòs el debat, el president sotmet la proposta de la Comissió de Governació i 
Finances a votació ordinària, i el Ple del Consell Comarcal acorda aprovar-la a tots els 
efectes, per majoria de 15 vots a favor, cap en contra i les abstencions dels dos 
consellers d'ERC, senyors Brescó Ruíz i Vila Comellas i del conseller del PSC-PMC-
PPP, senyor Domingo Barnils.  
 

3. EXPEDIENT SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST 1999. 
 
Es presenta a l'examen i aprovació del Ple l'expedient núm.2/99, sobre modificació de 
crèdits al pressupost de la corporació de l'exercici 1999 mitjançant transferències de 
crèdit. 
 
L'expedient esmentat ha estat formalitzat d'acord amb el que estableixen els articles 34 i 
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, dictat en desplegament del capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos, i un cop informat per la intervenció comarcal, ha 
estat dictaminat favorablement per la Comissió de Governació i Finances. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, per 16 vots a favor, cap en contra i les abstencions dels 
consellers d'ERC, senyors Brescó Ruíz i Vila Comellas, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'expedient de transferència de crèdits entre partides dintre del  
pressupost de l'entitat de l'exercici 1999, per un import de 4.464.367 PTA, segons 
l'informe de la intervenció comarcal que acompanya l'expedient. 
 
Segon. Continuar la tramitació de l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 160.4 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i considerar-lo 
aprovat definitivament si no es presenten reclamacions durant el termini d'exposició 
pública. 
 
En explicació de vot, el Sr. Jordi Brescó manifesta que el grup d'ERC s'absté en 
congruència amb el vot emès en el punt de l'ordre del dia anterior. 
 

4. NOMENAMENT DE GERENT 
 
Es llegeix una Moció de la Presidència expressada en els termes següents: 
 



"Antecedents i situació actual de la gerència en el Consell Comarcal  

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell havia comptat des dels seus inicis i durant un període 
d'uns quants anys amb la figura diferenciada d'un gerent. Posteriorment i fins ara, atès 
el règim de dedicació exclusiva de la persona que ostentava la Presidència de l'entitat, 
les funcions gerencials li varen ser adscrites amb caràcter transitori. 
 
Idoneïtat de la persona seleccionada per a exercir el càrrec 

Després d'un estudi acurat de la situació amb vista a seleccionar la persona idònia per a 
exercir el càrrec, la Presidència considera plenament capacitat per a ocupar aquest lloc 
de treball el senyor Pere Porta i Colom, de la plantilla de funcionaris tècnics 
d'administració general de la corporació, qui ocupa el lloc de treball de tècnic de 
comptabilitat i finances al qual és adscrita també la tresoreria de l'entitat. Els mèrits que 
concorren en aquest funcionari i que el fan apte per a desenvolupar amb garantia la 
gerència, són, entre d'altres, els següents: 
 
* Haver estat durant deu anys funcionari del Consell, exercint, la major part d'aquest 
període i amb notable dedicació i total integritat, funcions d'especial responsabilitat en 
l'àrea de finances i règim interior. 
 
* Des d'aquesta responsabilitat, ha tingut ocasió de conèixer en profunditat i precisió els 
diferents camps d'actuació del Consell, amb les seves problemàtiques i potencialitats de 
futur, i els mecanismes més efectius per obtenir la cooperació d'administracions 
públiques externes. 
 
* Les seves qualitats personals fan que sigui una persona respectada per la resta del 
personal. 
 
* La seva competència i la seva imparcialitat han estat reconegudes en tot moment per 
part dels diferents consellers comarcals de tots els grups polítics. 
 
Proposta al Ple : 
 
Primer. El nomenament del Sr. Pere Porta i Colom per a exercir el càrrec de gerent del 
Consell Comarcal, en règim de dedicació exclusiva i amb una retribució bruta anual de 
7.500.000 pessetes. 
 
Segon. Dotar el lloc de treball amb la consignació corresponent mitjançant l'oportuna 
habilitació de crèdit en el pressupost general de l'entitat del present exercici". 
 
Es llegeix seguidament el dictamen de la Comissió de Governació i Finances el qual 
s'adhereix íntegrament a la moció presentada. 
 
A continuació, el Sr. president sotmet la proposta a debat del plenari, i intervé, en primer 
lloc, el portaveu del grup d'ERC, senyor Brescó, per assenyalar que tot i subscriure la  
proposta de nomenament de gerent presentada en favor del Sr. Porta Colom, no obstant 



el grup que representa considera oportú abstenir-se, en congruència amb la postura 
adoptada en els punts 2 i 3 de l'ordre del dia. 
 
El Sr. Mas Bentanachs, pel grup del PSC-PMC-PPP, troba encertada la proposta de 
designació en favor d'un funcionari de la casa entenent que la persona escollida reuneix 
condicions d'idoneïtat i capacitació per al càrrec i està dotada d'una qualitat humana 
contrastada. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, fent ús de les atribucions que li atorga l'article 15.3.b) de 
la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, i adherint-se al 
dictamen de la Comissió de Governació i Finances, per 16 vots a favor, cap en contra i 
les abstencions dels dos consellers del grup d'ERC presents a la sessió, senyors Brescó 
Ruíz i Vila Comellas, acorda: 
 
Primer. Nomenar el senyor Pere Porta i Colom, funcionari de l'escala d'administració 
general, subescala tècnica, qui ocupa el lloc de treball de tècnic de comptabilitat i 
finances-tresorer d'aquesta corporació per a exercir el càrrec de gerent del Consell 
Comarcal, en règim de dedicació exclusiva i amb una retribució bruta anual de 
7.500.000 pessetes. 
 
Segon. Dotar el lloc de treball amb la consignació corresponent mitjançant l'oportuna 
habilitació de crèdit en el pressupost general de l'entitat del present exercici. 
 

5. RATIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES EN LA COMISSIÓ DE 
GOVERN MITJANÇANT ACORD PLENARI DE 26-6-1997 
   
Adherint-se al dictamen de la Comissió de Governació i Finances, i mitjançant 
l'assentiment dels 18 membres corporatius presents a la sessió, el Ple acorda: 
 
- Ratificar en la seva totalitat i a tots els efectes legals, l'acord adoptat pel Ple del 
Consell Comarcal en sessió del 26 de juny de 1997, respecte a la delegació de les 
competències que s'assenyalen en favor de 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. 999172 al núm. 
999174, i comprèn un total de 3 folis, numerats del 25 al 27. 
 
La Seu d'Urgell, 29 d'octubre de 1999 
 
El secretari 


