
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 5/2007 
Caràcter: extraordinari de constitució 
Data: 11 d’agost 2007 
Durada: de 10.10 a 11.50 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

PER CONVERGENCIA I UNIÓ: 
 
- Sr.  Jesús Fierro Rugall  
- Sr. Joan Orrit Armengol 
- Sr.  Ventura Roca Martí 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives 
- Sr.  Benito Fité Vergés 
- Sr. Jordi Picart Planes 
- Sr.  Marc Porta Fàbregas 
 
PER COALICIÓ PROGRÉS MUNICIPAL:  
 
- Sr. Fermin Tordesillas Casals 
- Sr. Francesc Isern Parramon 
- Sra. Maria Dolors Vidal Guiu 
- Sr. Francesc Bonet Calderó 
- Sr. Oscar Ordeig Molist 
 
PER ERC-AM: 
 
- Sr. Antoni Casanovas Alís 
- Sra. Mireia Pellicer Martí 
- Sr. Rafael Ferrer Moreno. 
 
PEL PP :  
 
-  Sra. Patrícia Lanau Morales 
 
SECRETÀRIA : Montserrat Pagès Llop 
 
Excusa la seva assistència  
 
- Sr.  José M. Cequiel Escardibul, electe per Convergència i Unió 
- Sra. Mònica Sainz Cuenca, electe per la Coalició Progrés Municipal. 
 
Essent les deu hores i deu minuts, 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 12 de juliol 
de 2007. 
 



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. 
 
 
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'esmentat Decret legislatiu 4/2003, es constitueix la mesa 
d'edat integrada pel membre corporatiu electe de més edat, senyor Joan Orrit 
Armengol , el qual la presideix, i per la de menys edat, senyora Mireia Pellicer Martí,  
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 
JESUS FIERRO RUGALLÍ Convergència i Unió (CIU) LA SEU D’URGELL 
JOAN ORRIT ARMENGOL “ OLIANA 
VENTURA ROCA MARTÍ “ OLIANA 
RAMON FIERRO I RUGALL “ MONTFERRER I 

CASTELLBÒ 
JESUS BENTANAHCS VIVES “ VALLS D’AGUILAR 
BENITO FITÉ VERGÉ “ COLL DE NARGO 
JOSEP M. CEQUIEL ESCARDIBUL “ FIGOLS I ALINYA 
JORDI PICART PLANES “ ESTAMARIU 
MARC PORTA FABREGA  VALLS DE VALIRA 
FERMÍN TORDESILLAS CASALS Progrés Municipal (PM) PERAMOLA 
MONICA SAINZ CUENCA “ OLIANA 
FRANCESC ISERN PARRAMON “ RIBERA D’URGELLET 
DOLORS VIDAL GUIU “ VALLS D’AGUILAR 
FRANCESC BONET CALDERO “ ORGANYA 
OSCAR ORDEIG MOLIST “ LA SEU D’URGELL 
ANTONI CASANOVAS ALÍS Esquerra Republicana de Catalunya-

AM 
ARSEGUEL 

MIREIA PELLICER MARTI “ LA SEU D’URGELL 
RAFAEL FERRER MORENO “ COLL DE NARGÓ 
PATRICIA LANAU MORALES Partit Popular LA SEU D’URGELL 
 
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 de l Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guard ar la Constitució com a norma 
fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Ca talunya “  
 
Així doncs, la secretària dona lectura a la fórmula esmentada responent els consellers 
presents proclamats el següent: 
 
JESUS FIERRO RUGALLÍ - Per imperatiu legal, prometo. 
JOAN ORRIT ARMENGOL - Per imperatiu legal, prometo 
VENTURA ROCA MARTÍ - Per imperatiu legal, prometo 
RAMON FIERRO I RUGALL - Per imperatiu legal, prometo 
JESUS BENTANAHCS VIVES - Per imperatiu legal, prometo 
BENITO FITÉ VERGÉ - Per imperatiu legal, prometo 
JORDI PICART PLANES - Per imperatiu legal, prometo  
MARC PORTA FABREGA - Per imperatiu legal, prometo 
FERMÍN TORDESILLAS CASALS - Si, prometo 
FRANCESC ISERN PARRAMON - Si, juro 
DOLORS VIDAL GUIU - Si, prometo 
FRANCESC BONET CALDERO - Si, prometo 
OSCAR ORDEIG MOLIST - Si, prometo 
ANTONI CASANOVAS ALÍS - Si, prometo 
MIREIA PELLICER MARTI - Si, prometo, per imperatiu legal 
RAFAEL FERRER MORENO - Si, prometo, per imperatiu legal 
PATRICIA LANAU MORALES - Si, juro 
 
Complertes les formalitats precedents, EL PRESIDENT DE LA MESA DECLARA 
CONSTITUÏT EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL PEL MANDAT 2007-
2011. 
 
              
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: 
 

- Senyor Jesús Fierro Rugall, per  Convergència i Unió, i  
- 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 17 
Vots blancs 0 
Vots a favor del Sr. Jesús Fierro Rugall 11 
Vots a favor del Sr. Fermín Tordesillas Casals 6 

 
Essent dinou (19) el nombre de consellers de dret que integren aquest Consell 
Comarcal i deu (10) la majoria absoluta legal, resulta elegit amb onze (11) vots el 
senyor Jesús Fierro Rugall.  
 
El president de la Mesa li pregunta si accepta el càrrec. El Sr. Jesús Fierro 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 d el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guard ar la Constitució com a norma 
fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Ca talunya” 
 
El Sr. Jesús Fierro Rugall pren possessió del càrrec i passa a ocupar la Presidència de 
la sessió i el president de la Mesa li lliura la ínsignia del Consell Comarcal. 
 
Seguidament el president fa lliurament de les insígnies del Consell Comarcal als nous 
consellers i conselleres comarcals. 
 
Tot seguit, el president electe dóna la paraula a un representant de cada partit polític. 
 
Parla en primer lloc la Sra. Patrícia Lanau Morales  del Partit Popular la qual felicita al 
Sr. Jesús Fierro i a tots els consellers de la nova legislatura. Manifesta el desig que 
amb gent nova i amb nou president les coses comencin bé i que segueixi el treball de 
característiques diferents però seguint la línia a favor del Consell Comarcal. 
 
El Sr. Antoni Casanovas Alís  per Esquerra Republicana de Catalunya, felicita el Sr. 
Jesús Fierro i a tots els consellers. Manifesta la conveniència de treballador 
conjuntament per entre tots impulsar les tasques que es fan des del Consell Comarcal. 
Posa de relleu la necessitat que vagi molt millor la comunicació amb la Generalitat i 
amb la Diputació per construir projectes i aprofita el moment per agrair al Sr. Ventura 
Roca, president fins ara, la seva dedicació. 
 
El Sr. Fermin Tordesillas Casals  per Progrés Municipal, en primer lloc, felicita el Sr. 
Jesús Fierro i li desitja sort en la seva tasca, manifestant que estaran al seu costat per 
les coses importants que es facin a la comarca.  
 
En segon lloc agreix la confiança als regidors del grup de Progrés per haver-lo 
proposat com a candidat a president i també agraeix els bons resultats obtinguts a la 
comarca que l’han fet acceptar la candidatura.  
 
Manifesta que fora convenient un canvi de voluntat en el Consell per tal d’afavorir els 
petits pobles que han estat marginats fins ara. Fa palès la manca de projecte i constata 
que la majoria de Convergència ha navegat sense direcció ni personalitat definida. 
També fa palès les minses competències que s’han desenvolupat amb burocràcia i 
sense projecte ni idees. Posa de relleu que el Consell Comarcal ha de ser un ens 
central per l’assistència a petits municipis, que s’ha de reforçar els serveis tècnics per 



redactar projectes i que s’ha donar més assistència administrativa i jurídica per 
resoldre problemes i ajudar-los a prestar serveis públics. Manifesta que fins ara no s’ha 
portat una política de diàleg i només s’ha fet propaganda i posa com exemple el tema 
de la làmina estable sense afegir més comentaris. Posa de relleu que el Grup de 
Progrés des de l’oposició aportarà idees i donarà suport al govern sempre que sigui en 
benefici de la comarcal i del servei als ciutadans. 
 
El Sr. Ventura Roca i Martí  pel grup de Convergència i Unió felicita el Sr. Jesús Fierro 
i agraeix el suport del conselleres d’Esquerra Republicana.  
 
Posa de relleu la vàlua personal, que ha demostrat per mèrits propis, i la seva qualitat 
personal i política del President, així com la seva experiència com a gestor. Destaca el 
fet que és un treballador que dedicarà el temps que faci falta i farà l’esforç que 
convingui i per tant està segur que s’ha escollit un bon president. Manifesta que tant als 
ajuntaments com al Consell Comarcal sempre queden coses per fer i que per això és 
bo que cada quatre anys hi hagi eleccions que permeten la incorporació de gent nova 
que millorin. Desitja molta sort al President en la seva tasca posant de manifest que la 
sort, no obstant, és d’aquells que la treballen i el nou president n’està segur que ho 
farà. Manifesta que pel grup de Convergència i Unió és una bona elecció i l’Alt Urgell 
farà un pas endavant. 
 
En últim lloc pren la paraula el president electe Sr. Jesús Fierro Rugall , saluda a tots 
els presents, especialment als alcaldes, al Diputat al Parlament i al Diputat Provincial, 
presents. Dona la benvinguda als consellers i conselleres comarcals i agraeix els vots 
dels que li han fet confiança per a President el Consell Comarcal manifestant que 
exercirà el càrrec amb humilitat, lleialtat, seriositat i rigor i demana comptar amb la 
confiança i la col·laboració de tothom. 
 
Recorda que l’any vinent farà 20 anys de la creació dels consells comarcals, i que els 
anys han servit per demostrar que si que és una institució necessària, sobretot a 
comarques com la nostra amb molts municipis petits. Posa de relleu que al Consell 
amb pocs recursos, però amb imaginació, il·lusió, constància i treball per part de 
consellers i treballadors, tant en l’etapa que va encapçalar la M. Dolors Majoral com en 
l’etapa que ha encapçalat el Ventura Roca, s’han assolit reptes importants per la 
millora dels petits municipis. Enumera actuacions que s’han fet, des de camins fins a 
transport de viatgers que han permès mantenir cert equilibri territorial. Aprofita el 
moment per agrair a tots el seu esforç. 
 
Recorda que fa 4 anys es va constituir el Consell pel mandat 2003-2007 amb un 
govern de CiU i ERC amb objectius concretes i una voluntat clara de ser prestadors de 
serveis, i per tant sent discrepar d’algunes paraules que s’han dit, doncs si que s’han 
assolit reptes i que tot i que n’hagin quedat s’ha de tirar endavant. Els bons resultat 
obtinguts, per tant, han permès reeditar el pacte de govern entre CiU i ERC. 
 
A continuació explica els reptes més importants pels propers quatre anys que es 
concreten en mantenir el Consell com una institució propera als municipis i que els 
alcaldes se sentin seva per la qual cosa manifesta que es vol donar un paper molt 
important al Consell d’Alcaldes per tal que sigui el fil conductor de la política del Consell 
Comarcal. Creu també que el Consell ha de ser una entitat prestadora de serveis als 
municipis i proposa seguir treballant les qüestions bàsiques com fins ara i alhora 
impulsar polítiques de promoció del territori, atenció a les persones i promoció 
mediambiental. 



 
Posa de relleu que el projecte és important i que el motor és gros i que per tant el 
Consell sol no el pot fer anar i necessita treballar tant amb l’Ajuntament de la Seu com 
amb els altres. 
 
Finalment agraeix als treballadors de la casa la feina feta i demana el seu compromís i 
implicació en el projecte. També demana la implicació as consellers dels  grups del PP 
i del PSC més enllà de la discrepància política. 
 
Per finalitzar el president Sr. Jesús Fierro, dona la paraula al Sr. Ventura Roca com a 
expresident. 
 
El Sr. Ventura Roca exposa que des de l’inici dels anteriors mandats s’han fet moltes 
coses treballant pels municipis i per millorar el benestar de la gent i ajudar al 
desenvolupament econòmic. En acabar aquesta etapa manifesta que se sent orgullós i 
satisfet i vol donar les gràcies i ser agraït amb qui ha treballat conjuntament amb ell, 
consellers, alcaldes i a la gent de la casa, grans treballadors i de grans qualitats, fent 
esment de la secretària i del Pere Porta, gerent. Ressalta la honradesa i la 
responsabilitat de tots ells i posa de relleu que en aquests anys ha après a aprendre 
“dels que saben”. 
 
Exposa que aquesta etapa, en què continuarà vinculat al Consell, li permetrà però 
recuperar les activitats socials i d’excursionisme que no ha pogut fer aquests últims 
anys i es posa a la disposició de tots per a qualsevol cosa. Cita la cançó d’en Lluís 
Llach del Viatge a Ítaca que diu “ Vaig a ciutats a aprendre dels que saben, has 
d’arribar-hi és el teu destí, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí“ i recorda el 
valor de les persones. Manifesta que sent com a seves les il·lusions i els projectes de 
la gent i vol compartir tant les glòries com els fracassos. 
 
El President, Sr. Jesús Fierro, per cloure l’acte agraeix les paraules del Sr. Roca i 
agraeix a tothom la presència per compartir un gran dia a la seva vida, especialment a 
la seva família, i es posa a la disposició de tothom. 
 
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. 
 
En acabar el lliurament, el president dóna per conclòs l'acte i aixeca la sessió a les 
10.50 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 
 
 
 
 
 
 
Jesús Fierro Rugall      Montserrat Pagès Llop 


