
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 6/2007 
Caràcter: extraordinari d’organització 
Data: 23 d’agost 2007 
Durada: de 20 a 20.55 h. 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Sr.  Jesús Fierro Rugall, president 
- Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
- Sr.  Ventura Roca i Martí, conseller 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives; conseller 
- Sr.  Benito Fité Vergé conseller 
- Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
- Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
- Sra. Monica Sainz Cuenca, consellera 
- Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
- Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
- Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
- Sr. Oscar Ordeig Molist, conseller 
- Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
- Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
- Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
- Sra. Patrícia Lanau Morales, consellera 

- Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
Excusa la seva assistència  
 
- Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
- Sr.  Josep M. Cequiel Escardibul, electe de Convergència i Unió 
 
Ordre del dia  

1. Presa de possessió d’un conseller. 
2. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
3. Creació i composició de les comissions informatives. 
4. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats propis: 

Mesa paritària de personal, Mesa de contractació, Consell Consultiu de la 
gent gran  i altres 

5. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats d’altres 
institucions, administracions públiques i entitats de les que el Consell forma 
part. 

6. Coneixement de la Resolució del president en matèria de nomenaments de 
la seva competència (vicepresidents, membres de la Comissió de Govern i 
delegació de competències del president a la Comissió de Govern). 

7. Delegació de competència del Ple: a la Comissió de Govern i a la Gerència. 
8. Nomenament de gerent. 
9. Dedicació de membres corporatius i règim retributiu. 



10. Donar compte del nomenament d’assessors. 
11. Compensacions a grups polítics 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords  
 
1. PRESA DE POSSESSIÓ DE CONSELLERS, SI S’ESCAU 
 
Essent present a la sessió la Sra. Monica Sainz Cuenca, consellera electe pel grup 
de Progrés Municipal, que no van poder assistir a la sessió de constitució del nou 
mandat de la corporació, es procedeix a donar-li possessió del càrrec de conseller 
comarcal davant del Ple mitjançant el jurament o promesa que preveu la legislació 
vigent i la secretària pronuncia la fórmula prevista al 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 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 ? 
 
Responent la Sra . Sainz : Si, prometo 
 
 
2. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE  
 
L’article 14.b) del Decret  legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el 
text refós de la  Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix que la 
competència per a establir l’organització del Consell Comarcal és del Ple. 
 
L'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROF), aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix 
que dintre dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva es convocarà la sessió o 
sessions extraordinàries del Ple de la corporació que siguin necessàries, per tal de 
resoldre, entre altres punts, sobre la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
L’article 11.5 del Reglament orgànic comarcal vigent estableix que les sessions 
ordinàries del Ple tindran lloc, com a mínim amb periodicitat bimensual, en les dates 
i hores que el propi Ple acordi. 
 
A proposta de la Presidència, el Ple per assentiment dels assistents, acorda: 
 
Primer. Les sessions ordinàries del Ple tindran lloc bimensualment començant a 
partir del mes d'octubre de 2007. 
 
Segon. Fixar el segon dijous del mes que correspongui com a data per a realitzar el 
Ple ordinari, llevat que sigui festiu, en el qual cas la convocatòria es farà per 
l’anterior dia hàbil.  
 
Tercer.  Fixar l’hora dels plens ordinaris a les 20 h. 
 
Quart. Quan circumstàncies especials així ho aconsellin al llarg de cada exercici, i 
tot i mantenint la periodicitat bimensual de les sessions, el Ple podrà acordar, a 



proposta de la Presidència, el trasllat de la celebració d'un determinat Ple a una altra 
data i/o hora de les fixades anteriorment. 
 
 
3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATI VES I DE 
COORDINACIÓ 
 
El  president explica l’estructura prevista i dona la paraula als grups. 
 
El Sr. Ordeig pregunta pels horaris de les comissions informatives i per si seran 
totes el mateix dia. 
 
El president l’informa que la previsió és que es facin totes el dimarts de la setmana 
anterior al Ple i que els horaris estan una mica pendents. 
 
Pel que fa a la Comissió de Coordinació el Sr. Ordeig pregunta per la representació 
dels altres grups. 
 
El president respon que aquesta comissió es va crear inicialment precisament per 
proposta del grup de Progrés i que ara es creu convenient que l’acció de govern es 
coordini a través d’aquesta comissió i per tant es proposa la seva continuïtat. 
 
El Sr. Ordeig demana que el seu grup hi pugui designar una persona. 
 
El president respon que la comissió de coordinació té per finalitat coordinar l’acció 
de govern i per tant en aquest cas creu que no té sentit donar cabuda als grups que 
no son de govern, alhora posa de relleu que a la Comissió de Govern que és 
resolutòria si que s’ha previst que en formin part un membres de cada grup dels que 
no son a l’equip de govern. 
 
3.1. COMISSIONS INFORMATIVES 
 
L’article 18 del Decret  legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text 
refós de la  Llei d’organització comarcal de Catalunya determina que l’òrgan 
competent per a determinar el nombre i la denominació de les comissions, d’estudi, 
informe o consulta és el Ple. 
 
L’article 60.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que les comissions 
informatives són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics 
que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3, i 
aquest preveu que el nombre de membres de cada comissió sigui proporcional a la 
seva representativitat o igual per cada grup, aplicant-se en aquest últim supòsit el 
vot ponderat. 
 
L’article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, assenyala que 
dintre dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva, el Ple en sessió 
extraordinària, resoldrà, entre altres, sobre el punt següent: Creació i composició 
de les comissions informatives permanents. 
 



Els articles 39 i 40 del Reglament orgànic comarcal vigent estableix que les 
comissions a constituir seran determinades pel Ple de la corporació, el qual fixarà 
el nombre de consellers que correspon designar a cada grup polític, havent-hi de 
tenir representació tots els grups; els representats proposats per cada grup seran 
comunicats al president, el qual donarà d'això coneixement al Ple, i es poden 
nomenar un o més substituts. 
 
En considerar la conveniència fixar en tres  el nombre de les comissions informatives 
i de disposar l'assignació de membres de cada comissió en base al criteri de la 
proporcionalitat, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la 
Presidència i per unanimitat dels assistents que representa la majoria absoluta de 
membres de la corporació, acorda: 
 
Primer. Constituir tres comissions informatives, amb la denominació següent: 

• Comissió A:  Governació, Finances i Cooperació Municipal 
• Comissió B : Promoció i Serveis al Territori (Desenvolupament local i 

Infrastructures i Medi Ambient i) 
• Comissió C : Atenció a les persones 

 
Segon. Assignar a les comissions de un total de 7 membres d'acord amb la 
distribució següent, fent constar que es poden nomenar un o més substituts 
                      
                                - 3 del grup corporatiu de CIU 
                               -  2 del grup corporatiu PM-PSC 
                               -  1 del grup corporatiu d'ERC 
                               -  1 del grup corporatiu del PP 
 
Tercer. Sol·licitar als representants dels grups polítics que integren la corporació 
que comuniquin a la Presidència el nom de les persones que pel grup respectiu han 
de formar part de cada comissió, tenint en compte que es podran nomenar un o més 
substituts.  
 
Quart.  Designar presidents de comissió els següents vicepresidents. 
 

• Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal : 
Antoni Casanovas Alís 

• Comissió de Promoció i Serveis al Territori : 
Ramon Fierro i Rugall 

• Comissió d’ Atenció a les persones  : 
Benito Fité Vergé 

 
Cinquè. Designar al Sr. Ventura Roca Martí com a membres amb veu i sense vot 
amb assistència a totes les Comissions informatives. 
 
 
3.2. COMISSIO DE COORDINACIÓ 
 
Es considera la conveniència de constituir una Comissió de Coordinació de caràcter 
exclusivament deliberant amb funcions de coordinació i seguiments dels assumptes 
tractats o que s’hagin de tractar en òrgans col·legiats resolutius, per la planificació i 
establiment d’objectius i estratègies i per assistir als òrgans unipersonal de govern, i 



de la què formaran part el president i els vicepresidents, tal i com ha funcionat des 
de l’any 2004. 
 
A aquesta comissió hi podran assistir els assessors de presidència, els funcionaris i 
treballadors dels Consell comarcal si hi siguin convidats per a la informació sobre 
assumptes i expedients que siguin requerits. 
 
L’article 12.3 del text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre estableix que el Ple pot 
complementar l’organització comarcal bàsica mitjançant acord de Ple i d’acord amb 
la legislació de règim local. 
 
L’article 48.2 f) i el 49 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableixen que els ajuntament, i 
per analogia i remissió de la legislació sobre règim comarcal els consells comarcals, 
poden, en l’exercici de la seva autonomia organitzativa poden crear òrgans 
complementaris. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb els 10 vots a favor dels 
membres dels grups de CIU i d’ERC i els 6 vots en contra del grup del PSC-Progrés 
i l’abstenció del grup del PP, s’acorda 
 
Primer. Constituir una comissió de treball i estudi que s’anomenarà Comissió de 
Coordinació, de caràcter exclusivament deliberant. 
 
Segon. Designar els membres d’aquesta Comissió en les següents persones : el 
president del Consell, els vicepresidents, el president del Consell d’Alcaldes i el 
conseller portaveu de govern cas que existeixi. 
 
Tercer.  Posar de manifest que hi podran assistir els assessor de presidència i 
aquelles altres persones, funcionaris o treballadors del Consell Comarcal o altres 
assessors externs, que es requereixin per a assumptes concrets. 
 
Quart.  Fixar el règim de funcionament d’aquesta comissió en una sessió setmanal 
amb assistència del gerent que tindrà les funcions de secretari als efectes de 
consignar els assistents i el assumptes deliberats. 
 
Cinquè.  Publicar aquest acord al BOP i al taulell d’anuncis comarcal. 
 
 
4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS PROPIS: MESA PARITÀRIA DE PERSONAL, MES A DE 
CONTRACTACIÓ, CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN  I ALTRES 
 
4.1. ORGANS PROPIS 
 
Atesa la legislació vigent i els estatuts dels diversos òrgans en els que pot ser present 
el Consell Comarcal, es proposa una relació de càrrecs dels representants del Consell 
Comarcal als òrgans col·legiats de què aquest forma part. 
 



Per tot l’exposat el president proposa al Ple nomenar els següents consellers i alcaldes 
per a formar part, en representació de la comarca, dels òrgans que a continuació 
s'esmenten: 
 
A proposta del president, el Ple de la corporació, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
Comissió paritària de personal (3) Antoni Casanovas, Jesús Fierro, i 

membres del PSC 
Consell Consultiu de la Gent Gran (1) Ventura Roca Martí 
Comissió de Ciutadania i Immigració (...) José M. Cequiel Escardibul 
Ponència ambiental comarcal (1 presid. Ponenc) Jesús Bentanachs Vives 
Comissió d’accés motoritzat al medi natural 
President + 6 alcaldes. 

President  delegat : alcalde de Montferrer 
i Castellbó.  
Alcaldes: Peramola, Coll de Nargó, 
Bassella, Valls d’Aguilar, Valls Valira i 
Ribera d’Urgellet. 

 
 
4.2 MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
L’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya assenyala que la Mesa de 
Contractació serà president el qui ho sigui de la corporació o membre en qui delegui, 
i formaran part d’aquesta Mesa el secretari de la corporació i, si s'escau, els vocals 
que es determinin reglamentàriament; 
 
Els article 81 del Reial Decret 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques i 79 del Reial Decret 1098/2001 pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques determina que el nombre de vocals de la Mesa serà de quatre i que 
n’hauran de formar part el secretari i l’interventor. 
 
A proposta del president, el Ple de la corporació, per unanimitat dels assistents, 
acorda: 
 
Únic.  Disposar que la Mesa de Contractació sigui integrada de forma permanent i 
per a tots els assumptes, sigui qui sigui l'òrgan contractant, pels membres següents: 
 
President:  El president de la Comissió Informativa que correspongui l’objecte de la 
contractació o conseller en qui es delegui. 
 
Vocals:  
- El/la tècnic/a corresponent segons l’objecte de contractació 
- El gerent de la corporació 
- L’interventor/a de la corporació 
- La secretària de la corporació, qui actuarà també de fedatària 
 
 
5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS D’ALTRES INSTITUCIONS, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 
ENTITATS DE LES QUE EL CONSELL FORMA PART. 



 
Atesa la legislació vigent i els estatuts dels diversos òrgans en els que pot ser present 
el Consell Comarcal, es proposa una relació de càrrecs dels representants del Consell 
Comarcal als òrgans col·legiats de què aquest forma part, es fa una proposta de 
representació en aquests que es llegeix per la secretària. 
 
Obert el torn de paraules la pren el Sr. Ordeig del grup del Progrés Municipal i tot i 
destacar que la representació del Consell en aquests organismes és limitada es 
detecta que tots els representants són de l’equip de govern i posa de manifest que 
els agradaria trobar una fórmula per tenir-hi representació alguna vegada per saber 
com funcionen i qui hi ha a cada una d’ells i demana que es consideri la possibilitat 
d’incloure’ls per poder-ne fer un seguiment. 
 
Pren la paraula el president i manifesta que es pot estudiar però que ja ha quedat 
clar que la representació és limitada. No obstant posa de relleu que s’ha intentat 
atorgar les representacions més enllà del propi Consell i buscant la dels 
representants en el territori i posa com a exemple les designacions a les Juntes 
Rectores dels Parcs Natural, les Juntes de les Reserves de Caça i altres en que es 
proposen a favor d’alcaldes independentment del fet que siguin consellers i del partit 
que siguin de la zona independentment del partit. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i diu en aquest punt pensa igual que el 
grup del Progrés i posa de relleu que es bastant difícil seguir els temes amb una 
representació tant limitada. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb 10 vots a favor dels 
membres dels grups de CiU i d’ERC presents i amb l’abstenció dels membres 6  del 
grup del PM-PSC i del membre del grup del PP, s’acorda. 
 
Primer.  Designar les persones següents per tal que representin el Consell Comarcal 
als òrgans que consten a continuació : 
 
Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  
 
Governació 
Associació de Municipis del Pirineu (AMPI)  Ventura Roca Martí 
 
Català 
Ple Consorci de Normalització Lingüística  Joan Orrit Armengol 
Consell de Centre del CNL  Joan Orrit Armengol 
 
Comissió de Promoció i Serveis al Territori: Desenv olupament local i 
infraestructures i medi ambient   
 
Desenvolupament local  
 
Promoció econòmica 
 
Consell d’administració de Turisme La Seu, SA Marc Porta Fàbrega 
Consorci Alt Urgell XXI (estatutari) Jesús Fierro Rugall, president 
Consorci GALAUS (estatutari) Jesús Fierro Rugall, president 
 



Cultura 
Fundació privada Sant Vicenç d’Estamariu  Jordi Picart Planas 
Fundació privada Vescomtat de Castellbò Ventura Roca Martí 

Consell Regulador del Camí dels Bons Homes Ventura Roca Martí 

Consorci Paleontologia i Entorn (2) Jesús Fierro Rugall i Ventura Roca Martí 

Consorci de la Ruta del Oficis d’Ahir (estatutari) Jesús Fierro Rugall, president 

 
Esports 
Consell Esportiu de l'Alt Urgell Jordi Picart Planas 
 
Telecomunicacions 
Localret Ventura Roca i Martí 
 
 
Infraestructures i Medi Ambient  
 
Transports 
Comissió de seguiment Pla de Serveis de 
Transport de viatgers (2) 

Ramon Fierro Rugall i  
José M. Cequiel Escardibul 

 
Política territorial 
Consell General de Muntanya  (2) Jesús Fierro Rugall i Ventura Roca Martí 
IDAPA : 
Consell Rector (del mon local -  2 –Presi+1) 
Consell Assessor (del Consell –  2) 

Consell Rector: Jesús Fierro Rugall, 
president i Ventura Roca Martí, conseller. 
Consell Asessor: Ventura Roca Martí i 
Jesús Bentanachs Vives 

 
 
Medi Ambient  
Junta Rectora del Parc Natural Cadí-Moixeró  Bartomeu Majoral Moliné, (Consell) 

Carme Valls Piera, alcaldessa de Josa i 
Tuixén. 
Josep Camps, alcalde de la Vansa i 
Fórnols. 

Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu  Pere Artigues Alrich, alcalde Valls de 
Valira. 

 
Juntes Consultives de Reserves Nacionals de Caça 
 
Reserva del Boumort 
Representant del Consell Comarcal Jesús Bentanachs Vives 
 
Reserva de l'Alt Pallars Aran 
Representant del Consell Comarcal Pere Artigues Alrich 
 
Reserva de Cerdanya-Alt Urgell 
Representant del Consell Comarcal Jordi Picart Planas 
Alcaldes representants Francesc Jordana Duran, alcalde del Pont 

de Bar 
Pere Artigues, alcalde de Valls de Valira 



 
Reserva de Cadí- Moixeró 
Representant del Consell Comarcal: Bartomeu Majoral Moliné (Consell) 
Alcaldes representants: Carme Valls Piera, alcaldessa de Josa i 

Tuixen. 
 Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i 

Alinyà 
 
Consorci AUGEMA (estatutari) Jesús Fierro Rugall, president 
 
Comissió de Serveis a les Persones  
 
Consorci del Govern Territorial de la Salut (2) 
titular i suplent  

Titular: Jesús Fierro  Rugall 
Suplent: Benito Fité Vergé 

Comité Comarcal de la Creu Roja Benito Fité Vergé 
Comissió d’escolarització primària i secundària  Joan Orrit Armengol 
 
 
Segon.  Notificar la part d’aquest acord que correspongui tant a les institucions com 
als representants corresponents. 
 
 
6. CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT EN MAT ÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE LA SEVA COMPETÈNCIA: VICEPRESIDENTS I MEMBRES 
DE LA COMISSIÓ DE GOVERN I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIE S A LA 
COMISSIÓ DE GOVERN 
 
Els presents es donen per assabentats i informats dels següents decrets: 
 

• Decret  núm. 57/2007, de data 11 d'agost, pel qual es nomena el Sr. Antoni 
Casanovas Alís vicepresident primer,  

• Decret núm. 62/2007, de data  22 d’agost, de nomenament de la resta de 
vicepresidents i designació dels membres que han d'integrar la Comissió de 
Govern i de delegació de competències a la Comissió de Govern. 

 
 
7. DELEGACIONS DEL PLE A LA COMISSIÓ DE GOVERN I A LA GERÈNCIA 
 
7.1. A LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
L’article 36 del Reglament orgànic comarcal vigent estableix la creació de la 
Comissió de Govern i l’article 37 determina que pot tenir les competències 
resolutives que el Ple o el president li deleguin d’acord amb la normativa bàsica de 
règim local. 
 
L’article 14 de la Llei d‘organització comarcal estableix les competències del Ple. 
 
L’article 52 de la Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix les competències 
del Ple i en distingeix les delegables.  
 



Per tot l’exposat el President proposa al Ple, i el Ple ho aprova per unanimitat dels 
membres presents, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.  Delegar a la Comissió de Govern les següents competències resolutives: 
 

- Expedients complerts de contractació d’obres, subministraments, 
consultoria i assistència, serveis i gestió de serveis públics sempre i quan la 
seva durada no excedeixi d’un any o no exigeixi crèdits superiors als 
consignats al pressupost i sempre que la seva competència per raó de la 
quantia no correspongui al president, incloent-hi l’aprovació del projecte. 

- Aprovació de certificacions d’obres, inversions, subministrament i altres 
continguts a la Llei de contractes de les administracions públiques, així com 
les devolucions d’avals d’aquells expedients que en fora competent amb 
motiu de la delegació de la contractació a la pròpia Comissió de Govern. 

- Acords sobre la devolució o execució dels avals que responguin de la bona 
execució dels contractes. 

- Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en els límits que 
superin la delegació del Ple a la Gerència. 

- Aprovació de convenis amb altres administracions públiques per a la gestió 
d’obres, activitats i serveis que desenvolupa el Consell Comarcal en virtut 
de les seves pròpies competències o de les que tingui assumides mitjançant 
delegació, sempre que estigui prevista la despesa corresponent al 
pressupost, en el cas que n’hi hagi.  

- Aprovació de convenis amb altres administracions públiques per a la creació 
i gestió d’activitat i serveis nous, sempre que la despesa corresponent 
estigui prevista al pressupost, en el cas que n’hi hagi. 

- Expedients i sol·licitud d’ajudes i subvencions a altres administracions 
públiques per al funcionament normal de les activitats que desenvolupa el 
Consell Comarcal en virtut de les seves pròpies competències o de les que 
tingui atribuïdes per conveni. 

- Aprovació de subvencions i bonificacions que s’atorguin en virtut d’aplicació 
de les bases de concessió de subvencions dels serveis d’àmbit comarcal i 
de les ordenances reguladores del servei, sempre que així estigui previst a 
les seves pròpies bases i ordenances reguladores. 

- Aprovació de bases de les proves per a la selecció de personal i pels 
concursos de llocs de treball i la seva convocatòria.   

- Aprovació del reconeixement de triennis, llicències especials i excedències 
voluntàries. 

- Exercir accions administratives i judicials. 
 
 
7.2. A LA GERÈNCIA 
 
L’article 15.2.e) estableix que el Ple és el competent per a autoritzar i disposar 
despeses, i reconèixer obligacions. 
 
L’article 17.1.c) determina que el gerent serà competent per a autoritzar i disposar 
despeses, i reconèixer obligacions en els límits de la delegació que li atorgui el Ple. 
 
Tenint en compte que el gerent és l’ordenador de pagaments, i per tal d’agilitar la 
tramitació de pagaments i aprovació de despeses,  
 



Per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Únic.  Delegar les competències per autoritzar i disposar aquelles despeses 
ordinàries pressupostades i previstes dels capítols 1, 2, 3, i 4, així com el 
reconeixement d’obligacions. 
 
 
8. NOMENAMENT DE GERENT 
 
A proposta del president i tenint en compte els antecedents personals i després d'un 
estudi de la situació amb vista a seleccionar la persona idònia per a exercir el càrrec 
de gerent, 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, i que ha desenvolupat les tasques de Gerència des de l´1 de 
setembre de 1999 i fins a la finalització de l’anterior mandat corporatiu, a més de 
concórrer altres mèrits en aquest funcionari que el fan apte per a desenvolupar amb 
garantia la Gerència, 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 integritat, funcions d'especial responsabilitat en 
l'àrea de finances i règim interior des de les quals 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 que han estat reconegudes en tot 
moment per part dels diferents consellers comarcals de tots els grups polítics. 
 
Atès el disposat a l’article 14.3. b) del Decret  legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel 
qual s’aprova el text refós de la  Llei d’organització comarcal de Catalunya, i la 
legislació concordant en matèria de personal 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Nomenar el Sr. Pere Porta i Colom per a exercir el càrrec de gerent del 
Consell Comarcal en qualitat de funcionari eventual i dedicació exclusiva, amb la 
retribució bruta anual que consta al pressupost.  
 
Segon . Notificar aquest acord al nomenat per a la seva acceptació i efectes a partir 
de la presa de possessió. 
 
Tercer.  Declarar la situació administrativa de serveis especials en el seu lloc de 
treball originari a partir de la data de la pressa de possessió del càrrec de gerent. 
 
 
9. DEDICACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS I RÈGIM RETRIBU TIU 
 



El president exposa que la seva dedicació a la tasca política serà completa i que tenint 
en compte que a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell té una dedicació del 90% proposa que 
la dedicació al Consell Comarcal es fixi en un 10%. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda:  
 
Primer.  Assignar una jornada del 10% al Sr. Jesús Fierro i Rugall, com president del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell en règim de dedicació parcial  
 
Segon.  Fixar la seva retribució en un màxim de 6.000,00 € bruts anuals, efectiu a partir 
de l’1 de setembre de 2007. 
 
 
10. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT D’ASSESSORS 
 
En data 11 d’agost de 2007 s’ha dictat el Decret de presidència 59/2007 de 
nomenament  d’assessora de Presidència a la Sra. Sara Camps Mora. 
 
 
11. ACORD SOBRE COMPENSACIONS A GRUPS POLÍTICS 
 
El president explica que des de l’any 1992 en què es van fixar les primeres 
compensacions a grups polítics aquestes no s’han modificat, així com els imports fixats 
per assistències i similars. Creu que és convenient modificar aquestes assignacions 
perquè tots els grups necessiten de recursos per desenvolupar la seva tasca i proposa 
convocar una reunió de la Junta de Portaveus per veure fins on es pot arribar en el 
plantejament. 
 
Per tant el president retira el punt de l’ordre del dia i manifesta que es postposa fins al 
Ple d’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2008. 
 
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 

 


