
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2003 
Caràcter: extraordinari de constitució 
Data: 6 d’agost 2003 
Durada: de 12 a 12.30 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

PER CONVERGENCIA I UNIÓ: 
 
- Sr.  Ventura Roca Martí  
- Sr.  Jesús Fierro Rugall  
- Sr.  Pere Artigues Alrich 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall 
- Sr.  Bartolomé Majoral Moliné 
- Sr. Joan Orrit Armengol 
- Sr.  Eduard Vives i Espuga 
 
PER COALICIÓ PROGRÉS MUNICIPAL: 
 
- Sr. Jordi Mas i Bentanachs 
- Sra. Maria Dolors Vidal Guiu 
- Sr. Fermin Tordesillas Casals 
- Sra. Pilar Quingles Tàpies 
- Sr. Francesc Isern Parramon 
 
PER ERC-AM: 
 
- Sr. Jordi Brescó Ruiz 
- Sr. Joan Giró Fontich 
- Sr. Jaume Salas Orrit 
- Sr. Marc Benavent Guàrdia 
 
PEL PP : 
 
-  Sr. Josep Canal March 
 
Excusa la seva assistència 
 
- Sr.  Antoni Fiol Colomar, electe de la Coalició Progrés Municipal 
 
 
Essent les dotze 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 21 de juliol de 2003. 
 
L'objecte de la sessió és procedir a la constitució del nou Consell Comarcal, d'acord 
amb l'Ordre GRI/331/2003 del conseller de Governació i Relacions Institucionals, de 



data 23 de juliol, publicada al DOGC núm. 3933, de 25 de juliol de 2003, i d’acord amb 
el que disposa l'article 22 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal 
de Catalunya. 
 
 
1. FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT 
 
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'esmentada Llei 6/1987 es constitueix la mesa d'edat 
integrada pel membre corporatiu electe de més edat, senyor Joan Orrit Armengol, el 
qual la presideix, i pel de menys edat, senyor Joan Giró Fontich, essent-ne secretària 
la que ho és accidental de la corporació, senyora Montserrat Pagès Llop. 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DELS CONSELLERS I CONSTITUCIÓ DEL CONSELL 
COMARCAL 
 
El Sr. president de la mesa d'edat obre la sessió de constitució del nou Consell 
Comarcal i disposa que la secretària 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 
JESUS BENTANAHCS VIVES   “ VALLS D’AGUILAR 
PERE ARTIGUES ALRICH   “ VALLS DE VALIRA 
RAMON FIERRO I RUGALL   “ MONTFERRER I CASTELLBÒ 
BARTOLOMÉ MAJORAL MOLINÉ   “ ALÀS I CERC 
JOAN ORRIT ARMENGOL   “ OLIANA 
EDUARD VIVES ESPUGA   “ ORGANYA 
JORDI MAS BENTANACHS Coalició PM LA SEU D’URGELL 
MARIA DOLORS VIDAL GUIU       “ VALLS D’AGUILAR 
FERMÍN TORDESILLAS CASALS       “ PERAMOLA 
PILAR QUINGLES TÀPIES       “ OLIANA 
ANTONI FIOL COLOMAR       “ ORGANYA 
FRANCESC ISERN PARRAMON       “ RIBERA D’URGELLET 
JORDI BRESCÓ RUIZ ERC-AM LA SEU D’URGELL 
JOAN GIRÓ FONTICH      “ MONTFERRER I CASTELLBÒ 
JAUME SALAS ORRIT      “ PERAMOLA 
MARC BENAVENT GUÀRDIA      “ ORGANYÀ 
JOSEP CANAL MARCH PP PERAMOLA 
 
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. 
 



"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 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya “ 
 
Així doncs, el president de la mesa dona lectura a la fórmula esmentada responent els 
consellers presents proclamats el següent: 
 
VENTURA ROCA MARTÍ - Si, prometo, per imperatiu legal 
JESÚS FIERRO RUGALL - Si, prometo, per imperatiu legal  
JESUS BENTANAHCS VIVES - Si, prometo, per imperatiu legal 
PERE ARTIGUES ALRICH - Si, prometo 
RAMON FIERRO I RUGALL - Si, prometo, per imperatiu legal 
BARTOLOMÉ MAJORAL MOLINÉ - Si, prometo, per imperatiu legal 
JOAN ORRIT ARMENGOL - Si, juro 
EDUARD VIVES ESPUGA - Si, prometo 
JORDI MAS BENTANACHS - Si, prometo 
MARIA DOLORS VIDAL GUIU - Si, prometo 
FERMÍN TORDESILLAS CASALS - Si, prometo 
PILAR QUINGLES TÀPIES - Si, prometo 
FRANCESC ISERN PARRAMON - Si, prometo 
JORDI BRESCÓ RUIZ - Per imperatiu legal, prometo 
JOAN GIRÓ FONTICH - Per imperatiu legal, prometo 
JAUME SALAS ORRIT - Per imperatiu legal, prometo 
MARC BENAVENT GUÀRDIA - Per imperatiu legal, prometo 
JOSEP CANAL MARCH - Per imperatiu legal, prometo 
 
Complertes les formalitats precedents, EL PRESIDENT DE LA MESA DECLARA 
CONSTITUÏT EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL PEL MANDAT 2003-
2007. 
 
              
3. ELECCIÓ DE PRESIDENT 
 
A continuació, el senyor president de la Mesa anuncia que es procedirà a l'elecció del 
càrrec de president del Consell Comarcal. 
 
La secretària explica la mecànica del vot 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  Convergència i Unió, i  
- la del senyor Fermín Tordesillas Casals, per la 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 1



Vots a favor del Sr. Roca Martí 12
Vots a favor del Sr. Tordesillas Casals 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 dotze (12) vots el 
senyor Ventura Roca Martí. 
 
El president de la Mesa li pregunta si accepta el càrrec. El Sr. Roca Martí respon 
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 i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya” 
 
El Sr. Ventura Roca Martí pren possessió del càrrec i passa a ocupar la Presidència de 
la sessió. 
 
Seguidament, el president electe dóna la paraula a un representant de cada partit 
polític. 
 
Parla en primer lloc el Sr. Josep Canals del Partir Popular el qual felicita al Sr. Roca per 
la seva elecció i expressa la seva satisfacció i orgull pel fet de ser conseller comarcal, 
manifestant la disposició a l’entesa i la convivència per treballar i tirar endavant el 
Consell amb il·lusió. 
 
El Sr. Jordi Brescó, per Esquerra Republicana de Catalunya, felicita el Sr. Roca per la 
nova elecció i posa de relleu que en la nova etapa hi ha plantejats reptes importants 
per a la modernització de la comarca. Manifesta que en les negociacions prèvies a 
aquesta elecció ha primat que la institució del Consell Comarcal sigui prestadora de 
serveis havent-se renunciat a algun càrrec per tal de poder tirar els projectes i la feina 
endavant. Posa de relleu que no pel fet de ser un grup amb persones joves siguin 
mancats de noves idees i de l’impuls necessari per treballar. 
 
El Sr. Fermín Tordesillas per Progrés Municipal felicita el Sr. Roca per l’elecció com a 
president. Agraeix també la confiança que han dipositat en ell els seus companys de 
grup que l’han escollit candidat a la presidència del Consell Comarcal, i recorda que el 
seu partit ha obtingut la majoria de vots a la comarca i també a la Seu. Manifesta la 
necessitat de canvi a la política del Consell Comarcal per atendre les necessitat reals 
dels petits pobles. Posa de relleu que des de la constitució del Consell Comarcal hi ha 
un dèficit de projectes, no havent-hi especialització, ni personalitat, ni projecte 
estratègic. Per altra banda destaca el canvi de cromos que han fet ERC i CIU per les 
alcaldies de la Seu, Organyà i Oliana preguntant-se on queda la ideologia. Afirma que 
el Consell Comarcal ha de ser un ens centrat en l’assistència als petits municipis amb 
serveis tècnics, assistència administrativa i jurídica i en resoldre els problemes als 
ajuntaments ja que aquesta és la seva finalitat i no estar per damunt dels ajuntaments 
amb manca de diàleg. Posa dos exemples concrets com són el pla pilot de les 
telecomunicacions i la làmina estable de la cua de l’embassament de Rialb. Manifesta 
que s’ha de tenir idees al servei dels ajuntaments i dels ciutadans. 
 



El Sr. Jesús Fierro pel grup de Convergència i Unió felicita el Sr. Roca per la seva 
elecció com a president i agraeix la presència als assistents, ressaltant la dels alcaldes 
de la comarca i especialment la presència de l’alcalde de la Seu. En referència a les 
manifestacions fetes pel Sr. Tordesillas respon que no tocava fer certes afirmacions i 
que de la gent de CiU que ha estat al Consell Comarcal no es pot dir que no hagi 
treballat pels petits municipis. Recorda també que la institució sempre ha estat oberta a 
la participació de tothom, tant a la Comissió de Govern com a l’empresa pública 
comarcal IAUSA, i no es pot dir que no que no hi hagi un projecte manifestant que 
d’aquest tema avui no toca dir res més. A continuació agraeix la capacitat de diàleg 
que hi ha hagut amb ERC i posa de relleu el sentit del territori i d’equilibri que s’ha 
tingut en compte deixant de banda idees preconcebudes de ser de dretes o 
d’esquerres. En referència al portaveu del PP agraeix les seves paraules. Pel que fa 
als projectes de futur creu que no es trobaran pals a la roda amb l’Ajuntament de la 
Seu en temes con els serveis socials, el consorci AUGEMA, la promoció econòmica i 
turística i tenint en compte que avui és el primer dia d’un capítol nou convida també el 
grup del PSC a participar-hi. 
 
En últim lloc pren la paraula el president electe Sr. Ventura Roca, saluda els alcaldes 
presents, ressaltant la presència de l’alcalde de la Seu i alhora diputat al Parlament de 
Catalunya, i tot seguit agraeix la confiança que han dipositat els consellers comarcals 
per a l’exercici del càrrec del qual ha estat investit. Posa de relleu l’entesa amb ERC 
per governar al Consell Comarcal i manifesta que aquest ens ha de prestar serveis als 
ajuntaments petits i als grans també, ja que l’equilibri territorial passa per tenir en 
compte 19 municipis i no 18. Exposa que el fet de tenir un gran capital a la comarca 
que és potent i on hi viuen la meitat d’habitants de la comarca ha d’ajudar als municipis 
petits amb arques reduïdes i difícils per fer coses. El fet que hi hagi municipis amb 7 
EMD i 120 nuclis, per exemple, fa difícil fer arribar els serveis bàsics a tota la població 
però des del Consell s’ha d’intentar que tant la gent que viu a la capital com als pobles 
els pugin tenir amb l’ajuda de tots. 
 
El president destaca la importància de treballar amb il·lusió renovada en aquest nou 
període per compartir que segur que serà profitós, i que les moltes coses que hi ha per 
fer, Alt Urgell en xarxa, projecte de desenvolupament Leader Plus, el turisme, 
l’agricultura, la promoció econòmica i tants d’altres es podran tirar endavant entre tots. 
També ressalta la importància del Consell d’Alcaldes, òrgan que tot i que ara és 
obligatori per Llei, a l’Alt Urgell sempre ha funcionat i demana a tots els alcaldes que 
l’honorin amb la seva presència. 
 
En referència als mandats anteriors el president posa de manifesta que s’ha fet moltes 
coses, tot i que sembla que la memòria falla; posa de relleu que d’aquí quatre anys se 
n’hauran fet moltes i en quedaran per fer, però també quedarà la il·lusió per continuar.  
 
Agraeix a la gent de la casa, a tot l’equip humà, que ha estat a l’alçada i especialment 
al gerent per la seva dedicació i la qualitat personal, als consellers del mandat anterior, 
tant els que continuen com els que cessen, i encoratja a tothom a treballar per la 
comarca de l’Alt Urgell i pel Pirineu. 
 
Finalitza l'acte amb el lliurament de plaques commemoratives i d’agraïment a les 
persones que deixen de formar part de la corporació en el present mandat, i l’entrega 
de les insígnies amb l’escut comarcal als nous membres del Consell. 
 



En acabat aquest lliurament el president dóna per conclòs l'acte i aixeca la sessió a les 
12.40 hores, i per constància del que s'hi ha tractat, estenc aquesta acta que firma el 
president, i la certifico, com a secretària, amb la meva signatura. 
 
El president                                                                              La secretària accidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L’acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 240330-C al núm. 
240332-C, i comprèn un total de 3 folis, numerats del 37 al 42. 
 
La Seu d’Urgell, 10 d’octubre de 2003 
 
La secretària accidental 


