
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 13 de gener de 
1994, es reuneix a la sala d'actes de l'edifici seu de la corporació el Ple del 
Consell Comarcal de l`Alt Urgell per tal de celebrar sessió ordinària de 
primera convocatòria. Presideix la titular, Ilma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Molinè i hi concorren els següents consellers: 
 
- Joan Busquets i Grau 
- Jesús Fierro i Rugall 
- Ramon Graell i Hernández 
- Pere Planes i Planes 
- Angel Porta i Cases 
- Ventura Roca i Martí 
- Josep Maria Solà i Solà 
- Bonaventura Solans i Navarro 
- Antoni Vila i Baraut 
- Jordi Mas i Bentanachs 
- Josep Sarri i Vila 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Jordi Ribó i Ortodó 
- Antoni Capdevila i Tarradellas 
- Ignasi Argerich i Gibert 
 
Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i 
Morán, qui dóna fe de l'acte. 
 
Excusaren la seva assistència la consellera senyora Mercè Cases i Torra i el 
conseller senyor Joan Reig i Puig. 
 
S'hi troba també present l`interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea. 
 
Assisteixen amb veu però sense vot, els senyors Alcaldes següents:  
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d'Estamariu 
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Joan Blasi i Planes, alcalde de les Valls del Valira 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, comprovat pel Sr. 
secretari el quòrum necessari d'assistència perquè la sessió pugui ser 
vàlidament iniciada, es procedeix, tot seguit, a conèixer dels assumptes 
següents inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
 
I. ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 



 
II. CONVENI SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT-CONSELL COMARCAL SOBRE DELEGACIO DE 
COMPETENCIES 
 
Vist el projecte de conveni amb la Secretaria General de Joventut del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, sobre delegació 
de competències al Consell Comarcal de l'Alt Urgell de determinades matèries 
incloses a l'àmbit de la joventut i que s'assenyalen en el text del projecte. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal, mitjançant acord plenari de data 16 de 
desembre de 1993, manifestà la seva voluntat d'acollir-se al Decret 187/1993, 
de 27 de juliol, de delegació de competències en matèria de joventut a les 
comarques i de sol.licitar l'establiment del corresponent conveni amb la 
Secretaria General de Joventut, si bé amb la reserva de poder-se discutir, tots 
o en part, els termes del conveni prèviament a la seva aprovació per la 
corporació comarcal.  
 
Atès que, una vegada han estat suficientment aclarits alguns punts del text del 
projecte, aquesta corporació comarcal no veu cap impediment perquè aquell pugui 
ésser acceptat plenament en considerar que és conforme amb els interessos 
públics de la comarca. 
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Sra. presidenta, 
i per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el projecte de conveni de delegació de competències en matèria 
de joventut, a formalitzar entre la Secretaria General de Joventut del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i aquest Consell 
Comarcal, en els mateixos termes en què ha estat proposat per l'esmentada 
Secretaria General. 
 
Segon. Facultar àmpliament la Sra. presidenta del Consell Comarcal perquè, en 
nom i representació de la corporació, signi el conveni, juntament amb 
l'organisme competent de la Generalitat, i verifiqui quantes actuacions i actes 
de gestió siguin menester en ordre a la plena efectivitat del dit conveni.  
 
 
III. PRESA DE CONEIXEMENT D'ACORDS DE LA COMISSIO DE GOVERN 
 
La Sra. presidenta informa als presents sobre els acords presos per la Comissió 
de Govern durant l'actual fase prèvia d'elaboració del Programa d'Actuació 
Comarcal i que es contreuen als punts següents: 
 
a) Acord adoptat en sessió de data 1.12.93, pel qual s'amplia el termini fixat 
en l'escrit de la Presidència de data 10 de novembre per a la consulta prèvia 
als ajuntaments amb vista a l'elaboració del PAC i es convida als ajuntaments 
de Ribera de l'Urgellet, de la Seu d'Urgell i de Valls d'Aguilar perquè 
especifiquin possibles vulneracions a l'ordenament jurídic que presenta el text 
de l'esmentat esborrany de reglament, al.legades pels dits ajuntaments en el 
tràmit de consulta prèvia. 
 
b) Acord de data 4 de gener d'enguany pel qual s'aprova de constituir una 
Comissió Especial de treball encarregada d'analitzar i de valorar el contingut 



de les diferents al.legacions presentades pels ajuntaments en la fase de 
consulta prèvia per a l'elaboració del PAC i es convida expressament als 
secretaris dels diferents ajuntaments perquè en la seva qualitat de 
professionals assessors dels respectius ajuntaments s'integrin en l'esmentada 
Comissió. Aquest acord ha estat ratificat posteriorment mitjançant Decret de la 
Presidència de data 5.1.94  
 
Els presents resten assabentats dels anteriors acords de la Comissió de Govern, 
suscitant-se seguidament debat al voltant de de la representativitat dels 
secretaris al si d'aquesta Comissió Especial.  
 
Pren la paraula, en primer lloc, el portaveu senyor Mas i Bentanachs, per a 
demanar, en nom propi i en el del seu grup corporatiu del PSC, que es 
reconsideri el punt que fa referència a la incorporació de secretaris en els 
treballs de la Comissió, tot entenent que són els membres corporatius que 
designi l'òrgan competent de cada ajuntament les úniques persones legitimades 
per a ostentar la representació de l'entitat local i no els secretaris per bé 
que, com a funcionaris amb una preparació i una qualificació específica en 
matèria jurídico-administrativa, poden ser consultats en qualsevol moment per 
tal de requerir d'ells l'adequat assessorament.   
 
En aquest sentit, diu el senyor Mas, el secretari de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, ha considerat complicat, ja de bon principi, asseure's en una 
Comissió a tractar i analitzar temes que, com és el cas del PAC, inclouen 
aspectes de clara orientació i opció política, postura que ha entès 
perfectament l'equip de govern del propi Ajuntament a l'hora de no autoritzar 
la presència del secretari en l'esmentada Comissió, si no és per assistir i 
assessorar al membre o membres dessignats a nivell corporatiu. 
 
En conseqüència, el Sr. Mas proposa, en nom del grup corporatiu, que cada 
ajuntament pugui designar el seu propi representant al si de la Comissió i, en 
cas de què això no fos així, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'abstindrà de 
delegar al secretari i es reservarà les actuacions que siguin adients en el 
tràmit d'informació pública i de consulta. 
 
La presidenta, Sra. Majoral, tot i manifestar el seu respecte a l'opinió 
sustentada pel senyor Mas, surt al pas de qualsevol apreciació que signifiqui 
polititzar innecessàriament el tema i insisteix en el fet ja expressat en el 
comunicat escrit als ajuntaments, de què la tasca a realitzar, un cop 
recollides les consideracions dels diferents ajuntaments en relació al primer 
esborrany de Reglament, s'ha d'entendre, en aquesta fase prèvia d'elaboració, 
des d'una vessant extrictament jurídica i tècnica, sobre la base d'estudiar les 
possibles esmenes i veure la manera de poder encaixar-les de manera 
estructurada en l'elaboració d'un text que conformarà el projecte inicial i que 
caldrà sotmetre a la informació pública i a la consulta dels ajuntaments, els 
quals tindran ocasió en aquesta fase de pronunciar-se políticament. Es per 
aquest motiu que la Comissió de Govern del Consell Comarcal ha vist molt 
clarament que els treballs inicials, després d'escoltat el parer dels 
ajuntaments, comporten una tasca que precissa de coneixements jurídics-
administratius que únicament concorren en els secretaris com a professionales 
especialitzats i aquesta és la raó per la qual han estat expressament convidats 
a incorporar-se a la Comissió en unió d'una representació també tècnica de la 
pròpia Direcció General d'Administració Local de la Generalitat. Cal tenir bén 



clar, diu la Sra. presidenta, que en aquesta fase d'elaboració no s'ha de 
decidir res i únicament es tracta d'obrir les portes perquè siguin 
professionals de les altres administracions interessades els qui, en unió dels 
tècnics i polítics de la pròpia corporació comarcal, siguin els enacarregats de 
contribuir a conformar un primer projecte de PAC que posteriorment ha de seguir 
un procés formal ple de garanties en la seva discussió, tant a nivell de 
consulta institucional com d'informació pública en general. 
 
En torn de rèplica, el senyor Mas considera que la millor manera de demostrar 
la bona vountat d'obertura i participació, és deixar que cada ajuntament quedi 
en llibertat d'elegir el representant que consideri oportú al si de la Comissió 
i realment no arriba a entendre la postura de l'equip de govern del Consell 
Comarcal si no és pel temor de què dues o tres persones de determinats 
ajuntaments puguin resultar designats per a formar part de l'esmentada 
Comissió; en defitiva, el Sr. Mas reitera la postura del seu Grup corporatiu ja 
expressada en la seva intervenció anterior. 
 
El conseller del Grup del Partit del Progrés del Pirineu, senyor Antoni 
Capdevila i Tarradellas, manifesta que no és l'equip de govern del Consell 
Comarcal qui ha de decidir sobre aquest tema sinó que és una matèria que afecta 
molt directament els ajuntaments i, per tant, els seus alcaldes o els membres 
corporatius en qui deleguin, són les persones perfectament legitimades per a 
estudiar i elaborar el projecte de PAC. 
 
La Sra. Presidenta reitera que en aquesta fase de preparació del projecte no es 
dilucida ni s'aprova res, només que elaborar un projecte recollint i recopilant 
en el text les opinions ja expressades pels ajuntaments i que es considerin 
jurídicament assumibles i ajustades a dret, raó per la qual la tasca ha de ser 
eminentment tècnica. 
 
Tanca el debat el conseller senyor Capdevila reafirmant la seva anterior 
consideració sobre el tema, i demana el màxim de respecte als alcaldes els 
quals, en qualsevol cas, són les persones més legitimades per a formar part 
d'una Comissió els treballs de la qual els afecta molt directament, essent 
també lliures per a decidir si han de venir o no acompanyats del secretari de 
la corporació.  
 
 
IV. ACCEPTACIO DE SUBVENCIONS EN MATERIA DE MEDI AMBIENT 
 
Atès que, mitjançant sengles escrits de la Junta de Residus del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, de data 31.12.93, aquesta 
corporació ha estat assabentada de figurar inclosa, amb dues obres, al Programa 
específic de tractament de residus sòlids urbans de l'any 1993, a integrar en 
el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, el Ple del Consell Comarcal, per 
unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. 
 
A) Acceptar la subvenció de 20.000.000 PTA, destinada a la construcció d'un 
abocador controlat, amb un pressupost total per la mateixa quantitat. 
 
B) Acceptar la subvenció de 6.250.000 PTA, destinada a la construcció de 



centres de compostatge, amb un pressupost total per la mateixa quantitat. 
 
Segon. Traslladar aquest acord al Servei de Residus Sòlids d'Origen No 
Industrial del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a 
la seva oportuna constància i als efectes que siguin més adients. 
 
 
ASSUMPTES D'URGENCIA 
 
Fora de l'ordre del dia, i mitjançant la prèvia declaració pel Ple d'assumptes 
considerats d'urgència, a proposta de la Sra. presidenta es passa a tractar 
dels següents punts : 
 
 
A) SUBVENCIO EN MATERIA D'INFORMACIO AL CONSUMIDOR I A L'USUARI  
 
El Conseller Sr. Ventura Roca, com a President de la Comissió Informativa de 
Serveis Públics, informa sobre l'Ordre de 7 de febrer de 1989 del Departament 
de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC 
núm. 1114, (3-3-89), per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el 
procediment per a la concessió de subvencions a les corporacions locals en 
matèria d'informació al consumidor i usuari, a l'empar de la qual s'ha elaborat 
i aprovat per la Comissió de l'àrea el programa i pressupost de despeses de les 
actuacions previstes per a enguany en relació a l'orientació de l'esmentada 
campanya, per al finançament de la qual es demana una subvenció de 2.595.635.-
pessetes, equivalent al 50% del cost total pressupostat. 
 
Ateses les necessitats que en l'àmbit d'aquest àrea d'activitats i serveis 
s'han de cobrir per la corporació al llarg del corrent exercici, i trobant 
correcta la previsió de conceptes i de despeses que, mitjançant l'annex A 
s'acompanya a la instància cursada a la Direcció General de Consum i Disciplina 
de Mercat, el Ple de la corporació, per unanimitat dels membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el pressupost de despeses de les activitats a dur a terme per 
aquest Consell Comarcal durant el corrent exercici, en matèria d'informació al 
consumidor i a l'usuari, l'import del qual és de 5.191.271,- PTA. 
 
Segon.- Demanar, a l'empar de l'esmentada Ordre, una subvenció de 2.595.635,-
PTA, equivalent al 50% de la despesa total prevista per a l'exercici. 
 
 
B) PROPOSTA PER DONAR SUPORT A LA SOL.LICITUD D'INSTAURACIO D'UN MODUL 
PROFESSIONAL II D'HOSTALARIA DE CUINA AL COL.LEGI LA SALLE. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, s'ha fet ressò d'una vella 
aspiració sentida per diferents sectors econòmics i, molt especíalment, pel 
col.lectiu d'hotelers i restauradors, i ha reivindicat, des de fa alguns anys, 
per a la nostra comarca l'establiment d'un mòdul de formació professional en la 
branca d'hostalaria, proposta que ha estat explicitada mitjançant acords 
plenaris d'aquest Consell Comarcal adoptats en sessions de dates 22 de març de 
1990 i 13 de febrer de 1992, acords que han estat traslladats al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través dels seus serveis 



territorials a Lleida. 
 
 
 
Atès que la iniciativa ha rebut en tot moment l'interès de col.laboració per 
part de la Direcció del Col.legi de La Salle de la Seu d'Urgell, centre que 
imparteix l'ensenyament dels diferents nivells de la formació professional a la 
comarca i que es troba en condicions de posar a disposició de l'ensenyament 
d'aquesta nova disciplina els recursos humans i materials necessaris perquè 
pugui ser impartida amb el màxim de garanties possibles pel que fa a la 
disponibilitat d'aules i espais necessaris per a l'acollida d'alumnes. 
 
Atès que, a través de les entrevistes mantigudes amb diferents responsables del 
Departament competent de la Generalitat, s'ha pogut comprovar la favorable 
acollida que ha tingut la proposta i la bona disposició existent perquè la 
Comarca de l'Alt Urgell pugui comptar, dins de les diferents branques de la 
formació professional, amb un mòdul específic del ram de l'hostalaria, 
realització important i que constitueix un factor bàsic d'especialització en el 
decidit impuls que des del Consell Comarcal, ajuntaments i altres sectors 
sòcio-econòmics es pretén donar al turisme a la nostra comarca amb vista a 
assolir objectius d'una major qualitat en la variada oferta que presenta. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió 
Informativa de Serveis, i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
- Reiterar el recolçament d'aquest Consell Comarcal a la necessitat de poder 
comptar en el Col.legi de La Salle de la Seu d'Urgell, amb un "MODUL 
PROFESSIONAL II D'HOSTALARIA CUINA" de caire experimental, possibilitat ja 
prevista en la reforma del sistema d'ensenyament. 
 
 
 
V. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
La Sra. presidenta informa al Ple en relació amb els següents punts: 
 
- Escrit rebut del Servei Català de la Salut en el que sol.licita la 
col.laboració del Consell Comarcal perquè els ajuntaments puguin facilitar al 
dit Servei els padrons municipals d'habitants a 31 de desembre de 1991, amb les 
corresponents actualitzacions del bienni 1992-1993, als efectes de poder 
lliurar la corresponent targeta sanitària d'identificació de clients, tal pel 
que fa al propi Servei com de cara a les entitats que són contractades per 
aquell (Institut Català de la Salut, hospitals de la XHUP, mútues, etc). 
 
 
- Recorda que el pròxim dia 25 del mes que som finalitza el termini per a poder 
presentar en el Registre General del Consell Comarcal les corresponents 
sol.licituds i documentació acompanyatòria, tots aquells ajuntaments que 
vulguin acollir-se a la convocatòria publicada al DOGC núm. 1836 de 24-12-1993 
per a la formulació del pla específic d'ajut econòmic als municipis amb nuclis 
agregats a integrar en el Pla Unic d'Obres i Serveis de Catalunya. 
 



 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,10 
hores, de la qual s'estèn la present acta que és signada per la Sra. presidenta 
amb mí, el Secretari. Certifico. 
 
 
    LA PRESIDENTA                                 EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858684 al 
núm. 858690, i comprèn un total de 7 folis, numerats del 2 al 8. 
 
La Seu d'Urgell, 10 de febrer de 1994 
 
EL SECRETARI 
 



 
  


