
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2011/5 
Caràcter:  Extraordinari 
Data:  dissabte, 9 de juliol de 2011 
Durada:  de les 11:00 a les 12:00 hores 
Lloc:  sala d'actes del Consell Comarcal  
 

Hi assisteixen: 

PER CONVERGENCIA I UNIÓ: 
 
Sr. Jesús Fierro i Rugall 
Sr. Josep Xavier Camps i Torrens 
Sr. Ricard Pérez Llordres 
Sr. Pere Navinés i Planes 
Sra. Rosa Andorrà i Nicola 
Sra. Dolors Espluga i Espluga 
Sra. Maria Carme Ribó i Domenjó 
Sr. Pere Artigues i Alrich 
Sr. Eduard Vives i Espuga 
Sr. Jesús Dòria i Parramon 
 
PER COALICIÓ PROGRÉS MUNICIPAL:  
 
Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez 
Sra. Montserrat Ramoneda Ballester 
Sra. Dolors Guiu Vidal 
Sr. Arcadi Payerols Solà 
Sra. Concepció Rabassa Castellarnau 
 
PER ERC-AM: 
 
Sr. Antonio Casanovas Alís 
Sr. Jordi Sala Solans 
 
PEL PP : 
 
Sr. Joaquim Pascuet Mollet 
 
SECRETÀRIA  : Montserrat Pagès Llop 
 
 
Excusa la seva assistència  



 
Sr. Antoni Fiol i Colomar del grip de Coalició Progrés Municipal 
 
 

Ordre del dia  
 
1. Constitució de la Mesa d'Edat 
2. Presa de possessió dels/les consellers/es comarcals 
3. Elecció del president i presa de possessió del càrrec 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
 
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT 
 
Essent les 11 hores, es reuneixen a la sala d'actes de la seu del Consell Comarcal les persones que 
han estat proclamades membres electes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per la Junta Electoral 
Provincial de Lleida en data 23 de juny de 2011. 
 
L'objecte de la sessió és procedir a la constitució del nou Consell Comarcal, d'acord amb la 
convocatòria i d’acord amb el que disposa l'article 22 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Previ el lliurament a la secretària 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'esmentat Decret 
legislatiu 4/2003, es constitueix la mesa d'edat integrada pel membre corporatiu electe de més edat, 
senyora Carme Ribó Domenjó , la qual la presideix, i pel de menys edat, senyor Jordi Sala Solans,  
essent-ne secretària la que ho és accidental de la corporació, senyora Montserrat Pagès Llop . 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DELS/LES CONSELLERS/ES COMARC ALS 
 
La Sra. presidenta de la mesa d'edat obre la sessió de constitució del nou Consell Comarcal i disposa 
que el vocal , Jordi Sala Solans, 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 
JESUS FIERRO I RUGALL Convergència i Unió (CIU) LA SEU D’URGELL 
JOSEP JAVIER CAMPS I TORRENS “ LA VANSA I FORNOLS 
RICARD PEREZ I LLORDRES “ OLIANA 
PERE NAVINÉS I PLANES “ ESTAMARIU 
ROSA ANDORRÀ NICOLA “ PONT DE BAR 
DOLORES ESPLUGA I ESPLUGA “ PERAMOLA 
MARIA CARMEN RIBÓ I DOMENJO “ ALAS I CERC 
PERE ARTIGUES I ALRICH “ VALLS DE VALIRA 
EDUARD VIVES I ESPUGA 
JESUS DÒRIA I PARRAMON 

“ 
“ 

ORGANYA 
RIBERA D’URGELLET 

ANTONI FIOL COLOMAR Progrés Municipal (PM) ORGANYA 
JOSEP MIQUEL ALFONSO 
SÀNCHEZ 

“ ALAS I CERC 
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MONTSERRAT RAMONEDA I 
BALLESTER 

“ COLL DE NARGO 

DOLORS VIDAL GUIU “ VALLS D’AGUILAR 
ARCADI PAYEROLS SOLÀ “ OLIANA 
CONCEPCIÓ RABASSA 
CASTELLARNAU 

“ LA SEU D’URGELL 

ANTONI CASANOVAS ALÍS Esquerra Republicana de Catalunya-
AM 

ARSEGUEL 

JORDI SALA SOLANS “ FÍGOLS I ALINYA 
JOAQUIM PASCUET MOLLET Partit Popular 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 l'article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral 
general, d'acord amb la fórmula establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor , complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller o consellera del Consell Comarc al de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fo namental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya “  
 
Així doncs, la secretària dona lectura a la fórmula esmentada responent els consellers presents 
proclamats el següent: 
 
MEMBRES TITULARS  
JESUS FIERRO I RUGALL , per imperatiu legal prometo  
JOSEP XAVIER CAMPS I TORRENS, per imperatiu legal prometo  
RICARD PEREZ I LLORDRES, per imperatiu legal prometo  
PERE NAVINÉS I PLANES, per imperatiu legal prometo  
ROSA ANDORRÀ NICOLA, per imperatiu legal prometo  
DOLORES ESPLUGA I ESPLUGA, per imperatiu legal prometo  
MARIA CARMEN RIBÓ I DOMENJÓ, per imperatiu legal prometo  
PERE ARTIGUES I ALRICH, per imperatiu legal prometo  
EDUARD VIVES I ESPUGA, per imperatiu legal prometo 
JESUS DÒRIA I PARRAMON,  per imperatiu legal prometo 

 

JOSEP MIQUEL ALFONSO SÀNCHEZ, per imperatiu legal prometo  
MONTSERRAT RAMONEDA I BALLESTER, si prometo  
DOLORS VIDAL GUIU, si prometo  
ARCADI PAYEROLS SOLÀ, si prometo  
CONCEPCIÓ RABASSA CASTELLARNAU, si prometo  
ANTONI CASANOVAS ALÍS, per imperatiu legal prometo 
JORDI SALA SOLANS, per imperatiu legal prometo 
JOAQUIM PASCUET MOLLET, si prometo 

 

 
Simultàniament es fa lliurament de la insígnies del Consell Comarcal als nous consellers i conselleres 
comarcals per part de la Mesa. 



 
Complertes les formalitats precedents, LA PRESIDENTA DE  LA MESA DECLARA CONSTITUÏT EL 
CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL PEL MANDAT 2011-20 15. 
 
 
3. ELECCIÓ DEL PRESIDENT I PRESA DE POSSESSIÓ DEL C ÀRREC 
 
A continuació, la senyora presidenta de la Mesa anuncia que es procedirà a l'elecció del càrrec de 
president o presidenta del Consell Comarcal. 
 
La secretària explica la mecànica del vot i tot seguit, el president pregunta sobre els candidats o 
candidates que es presenten a la Presidència del Consell Comarcal. 
 
Es presenten dues candidatures: 
 

- Senyora Jesús Fierro i Rugall, per Convergència i Unió  
- Senyora Dolors Vidal i Guiu, per Coalició Progrés Municipal 

 
L'elecció es fa mitjançant papereta secreta dipositada en una urna, essent cridats un a un els 
consellers per tal de dipositar el seu vot. 
 
Finalitzada la votació es procedeix al recompte de vots, amb el resultat següent: 
 

Vots emesos 18 
Vots blancs 0 
Vots a favor del Sr. Jesús Fierro i Rugall 13 
Vots a favor de la Sra. Dolors Vidal i Guiu 5 

 
Essent dinou (19) el nombre de consellers de dret que integren aquest Consell Comarcal i deu (10) la 
majoria absoluta legal, resulta elegit amb tretze (13) vots el senyor Jesús Fierro i Rugall, dels divuit 
(18) vots emesos dels consellers presents a la sessió. 
 
El president/a de la Mesa li pregunta si accepta el càrrec. El senyor Jesús Fierro i Rugall respon 
afirmativament i, tot seguit, passa a prestar el jurament o promesa en els següents termes:  
 
- Per imperatiu legal, “Prometo per la meva consciè ncia i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de president del Consell Com arcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fo namental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya” 
 
El president pren possessió de càrrec i passa a ocupar la presidència de la sessió. 
 
Tot seguit el president electe procedeix al lliurament de l’obsequi recordatori als consellers 
presents que han deixat el càrrec durant aquest mandat, fent un especial esment al Sr. Ventura 
Roca Martí que va ser president de la corporació. 
 
En el moment del lliurament al Sr. Ventura Roca, que va ser conseller entre els anys 1991 i 2011 i 
que va exercir la presidència del Consell Comarcal de l’any 1999 a l’any 2007, dirigeix unes 
paraules als assistents. En primer lloc expressa l’agraïment a tota la gent de la casa, treballadors 
del Consell Comarcal, que personalitza amb el gerent i amb la secretària presents a l’acte. En 
segon lloc manifesta i explica que el més important dels anys en què ha estat de conseller i de 
president del Consell Comarcal, ha estat l’aprendre a compartir, treballant alhora pel municipi i per 
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la comarca, on el Consell Comarcal és molt important com a ens prestador de serveis i d’innovació, 
ja que per l’Alt Urgell els 19 municipis, 21.000 habitants i 150 nuclis en son l’essència. En tercer 
lloc esmenta els camps en què s’ha treballat com amb l’atenció a les persones, el transport a la 
demanada, les escoles, el patrimoni. Expressa el desig que el nou equip de govern sigui prestador 
de serveis. Explica que per circumstàncies la seva escola ha sigut la vida i que ha après de la gent 
i amb la gent. Acaba les seves paraules amb uns versos del poeta Miquel Martí i Pol, poeta del 
poble, del poema “Ara mateix”. 
 
.../// Tenim a penes 
el que tenim i prou: l'espai d'història 
concreta que ens pertoca, i un minúscul 
territori per viure-la. Posem-nos 
dempeus altra vegada i que se senti 
la veu de tots solemnement i clara. 
Cridem qui som i que tothom ho escolti. 
I en acabat, que cadascú es vesteixi 
com bonament li plagui, i via fora!, 
que tot està per fer i tot és possible. 
 
Un cop acabat el lliurament de l‘obsequi commemoratiu als consellers comarcals de l’anterior 
mandat el president dóna la paraula als grups polítics presents d’ordre de menys consellers a més. 
 
Inicia el torn de paraules el Sr. Pascuet del Partit Popular i demana al president que en temps 
difícils continuï mirant pels petits municipis  perquè les necessitats que tenen son importants, 
Entén que en un poble gran hi ha potser més necessitats, però en els pobles petits es necessita de 
més ajuda. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanovas d’Esquerra Republicana de Catalunya i en primer 
lloc felicita al Sr. Fierro com a president i felicita als anteriors consellers comarcals per la feina feta  
i en especials a les persones que han ocupat la presidència en diferents períodes, Sr. Ventura 
Roca i Sra. M. Dolors Majoral que han anat forjant el Consell Comarcal a base d’anys.  En segon 
lloc manifesta l’acord amb les paraules del Sr. Roca en el sentit que se n’aprèn molt i demana que 
es treballi pels pobles. Manifesta que estan disposats a col·laborar per tal de continuar amb la feina 
que s’ha fet i que és molta. Demana que el Consell Comarcal sigui més com un Consell d’Alcaldes 
i que aquest desig es materialitzi en properes legislatures. 
 
Pel grup de Coalició Progrés Municipal pren la paraula la Sra. Vidal i en primer lloc felicita al 
president pel càrrec i li desitja encert en les decisions que no seran fàcils. Felicita també al grup de 
CiU per la paritat en els càrrecs que ha funcionat molt bé. Agraeix als companys del seu grup pel 
recolzament d’abans i d’ara i a l’Oscar Ordeig per la feina que ha fet. Manifesta que des del seu 
grup faran oposició amb el control i la fiscalització però amb la mà estesa pels pobles petits i pel bé 
de la comarca. Creu que es necessita un Consell més tècnic no tant polititzat, recolzant als 
municipis petit sense deixar a la Seu com a capital que també presta serveis per la resta de 
comarca. Encoratja al president a posar-se a treballar desseguida ja que els 100 dies de gràcia ja 
els ha tingut. Creu que s’han d’implicar tots per treballar conjuntament per tota la comarca tot i tenir 
majoria absoluta que creu que ha de servir en positiu per ajudar als pobles petits i als que més ho 
necessiten. 



 
En últim lloc pren la paraula el Sr. Jesús Fierro i Rugall, president del Consell Comarcal i com a 
membre del grup de CiU, dirigeix unes paraules. En primer lloc saluda als alcaldes, al Diputat al 
Parlament, al futur Diputat Provincial, als consellers i a la resta de presents i felicita als conselleres 
i conselleres comarcal que han pres possessió desitjant-los-hi sort i encert en la nova etapa. A 
continuació agraeix als consellers i conselleres que li han donat confiança pel càrrec de president i 
afirma que l’exercirà amb humilitat, lleialtat, seriositat i rigor, i que confia comptar amb la seva 
col·laboració i suport. 
 
En segon lloc manifesta que es diu que no hi ha futur sense present ni present sense passat i, per 
tant, creu que no es pot encarar la nova legislatura sense fer una reflexió d’on venim, on som i cap 
es vol anar. Fa una reflexió sobre la frase “els consell comarcals no serveixen per a res” en el 
sentit que aquesta afirmació es fa, no tant en aquest territori sinó en zones de Catalunya amb més 
població, i, normalment per persones molt poc coneixedores de la realitat del territori i del Pirineu. 
Afirma que creu que això no és així, doncs els consells comarcals han estat, son i continuaran sent 
les institucions, conjuntament amb els ajuntaments, més properes al territori, més properes als 
administrats, que tenen la responsabilitat de fer possible que la diferència de qualitat de vida entre 
les persones que viuen als centres de mes població i les que viuen en zones rurals i de menys 
població, no siguin tant grans. Afirma també que els consells comarcals son institucions que 
dinamitzen el territori i ajuden, de manera molt especial als ajuntaments mes petits, a que puguin 
donar molts serveis que per ells sols els seria molt difícil i que en els 20 anys de la seva existència  
han demostrat que era necessària la seva creació. En aquest sentit recorda els malmesos camins 
de la comarca, i que tot i que queda molta feina per fer, el salt que s’ha fet es important, recorda 
les dificultats de desplaçar-se, d’aquelles persones que viuen en els pobles més petits i allunyats 
de poblacions mes grans i recorda també les dificultats de molts pobles en tenir serveis d’aigua, 
clavegueres, llum o telèfon.  
 
A continuació explica que el Consell Comarcal, des del seu inici, amb pocs recursos, però amb 
molta imaginació, il·lusió i sobretot amb molta constància i treball per part de tots els consellers i 
treballadors, s’han fet camins, xarxes de clavegueram, portades d’aigua, electrificacions, telefonia, 
recollides de brossa, serveis de transport escolar i de viatgers, i tants altres serveis, per complir 
amb els objectius d’equilibri territorial i fent força avenços i un salt qualitatiu important. 
 
Fa un esment especial dels avenços en la implantació de noves tecnològies que han permès 
passar en molts casos dels “tracs” a la telefonia mòbil i a la banda ampla d’Internet (EURONA)  
amb la construcció d’infraestructures de torres i equips per part del Consell Comarcal. De cara al 
2014-2015 manifesta que l’objectiu fora cobrir el 100% del territori 
 
Pel que fa als serves d’atenció a les persones manifesta que la bona relació entre les institucions 
ha demostrat que la suma d’esforços, ben coordinats, tenen un resultat de multiplicació, i s’ha fet 
palès amb la creació del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell amb la voluntat política 
de l’Ajuntament de la Seu i del Consell Comarcal, que amb el vist i plau del Consell d’Alcaldes, 
n’han fet possible la seva creació. Aquest Consoci ja està consolidat i esdevé no una finalitat sinó 
un instrument que permet ajudar millor a la gent de la comarca que te més necessitats. Com a 
objectiu en aquesta nova legislatura proposa continuar potenciant-lo, per tal de poder seguir 
donant resposta a les necessitats que es vagin generant. 
 
Recorda que fa quatre anys, va dir que un dels objectius de la legislatura era la de continuar sent 
una institució propera a tots i cadascun dels municipis de la comarca, una institució que els 
alcaldes se l’han de sentir seva i va afirmar que donaria un paper molt important al Consell 
d’Alcaldes per tal que fos un veritable fil conductor de la política que el Consell Comarcal dugués a 
terme. Afirma que a avui pot dir amb rotunditat que el Consell d’Alcaldes ha estat un dels majors 
èxits. A continuació destaca dues accions d’entre totes, el Pla de camins i el projecte de biomassa, 
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recolzats pel Consell d’Alcalde. Aprofita el moment per agrair la feina feta pel president del Consell 
d’Alcaldes Sr. Bartomeu Majoral, a tots els alcaldes, al gerent, a la secretaria, i als assessors i 
tècnics de la casa. 
 
A continuació anuncia que per aquesta legislatura es proposen continuar potenciant el Consell 
d’Alcalde, concretar recursos per tirar endavant el Pla de Camins, posar en marxa la planta de 
biomassa i constituir la cooperació d’aportadors de biomassa. Anuncia també dos objectius 
importants : en primer lloc donar prioritat a l’àrea de promoció econòmica en tot allò que faci 
referència al recolzament a empreses productives, a la creació de llocs de treball, a la promoció de 
la comarca i a sumar sinergies amb altres administracions que permetin aportar el nostre gra 
d’arena a la sortida de la crisi; i en segon lloc, prioritat total a la cooperació municipal. Els 
ajuntaments cada vegada tenen menys recursos per donar els mateixos serveis que estan donant, 
i cal treballar en economia d’escala, en mancomunar serveis que permetin donar mes i millors 
serveis a un cost inferior. 
 
A continuació agraeix la col·laboració als que han format govern aquesta última legislatura,  tant 
als conseller  de convergència i Unió com d’Esquerra Republicana de Catalunya, així com el 
gerent, a les assessores i tots els tècnics de la casa, que amb seu esforç, treball i dedicació  han 
fet que avui la comarca  hagi avançat i per tant que cada vegada tinguem una comarca millor. 
 
Fa un especial esment especial i agraïment al suport rebut per part de la seva família, la seva dona 
i els seus fills, als quals els ha robat temps per la dedicació a la societat, i per tant entén que ells 
també hi posen el seu gra de sorra. Posant de relleu que paguen el preu de la manca de temps i 
dedicació els més propers, els hi agraeix especialment el seu suport. 
 
Per acabar, demana a tothom, consellers i personal de la Institució, la màxima implicació per tal 
d’assolir els objectius que ens marquem en aquesta nova legislatura, i en nom del govern posa de 
manifest que estén la mà i convida als companys dels altres grups, per tal que se sumin a aquest 
projecte, més enllà del que és govern i oposició, o més enllà de la discrepància política, per tal que 
entre tots es pugui aportar el millor de nosaltres en benefici dels nostres municipis i per tant al 
progrés de la nostra comarca. 
 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                         Vist i plau 
                                                                             El president 
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop                                                              Jesús Fierro i Rugall 
 


