
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2003 
Caràcter: extraordinari 
Data: 10 de juliol 2003 
Durada: de 21 h a 22 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 
 
Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Joan Giró i Fontich, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
 

- Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
 
També hi són presents: 

- Pere Porta i Colom, gerent 
 
 
Excusen la seva assistència: 

- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Joan Cerqueda Travé, Conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Joan Soldevila Pagès, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
 
 
 



Desenvolupament de la sessió i acord 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Sota la Presidència en funcions del Sr. Ventura Roca i Martí es reuneixen a la sala 
d’actes del Consell Comarcal els consellers que s'indiquen a dalt a fi de 
complimentar el disposat a l'art. 36.1. del Reglament d'organització i règim jurídic 
dels ens locals a l'únic efecte d'aprovar l'acta de l'última sessió. 
 
Oberta la reunió i declarada pública per la Presidència, es procedeix a conèixer 
l'únic assumpte inclòs a l'ordre del dia, adoptant-se l'acord següent. 
 
El Sr. president pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna 
observació a l'acta de la sessió anterior que ha estat distribuïda amb la 
convocatòria. No formulant-se cap observació s'aprova per unanimitat. 
 
 
No havent-hi cap altre punt, ni cap altra paraula demanada s'aixeca la sessió, i jo, la 
secretària, estenc la present acta. 
 
La secretària accidental Vist i plau 
 El president 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L’acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 240329-C, i 
comprèn un total d’1 foli, numerat del 35 al 36. 
 
La Seu d’Urgell, 11 de juliol de 2003 
 
La secretària accidental 
 


