
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 12 de maig 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, Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Moliné, 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 
- Joan Reig i Puig 
- Ventura Roca i Martí 
- Bonaventura Solans i Navarro 
- Antoni Vila i Baraut 
- Jordi Mas i Bentanachs 
- Josep Sarri i Vila 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Antoni Capdevila i Tarradellas 
- Mercè Cases i Torra 
- Ignasi Argerich i Gibert 
 
Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Sr. Josep Lluís 
Rodríguez i Morán, qui dóna fe de l'acte. 
 
Excusaren la seva assistència els consellers Srs. Josep M. Solà Solà i Jordi 
Ribó i Ortodó. 
 
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 
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de Valls d'Aguilar 
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
 
Oberta la sessió i declara pública per la presidència, comprovat pel 
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 SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena 
ni observació. 
 
 
II. ADJUDICACIÓ DE CONCURS D'OBRA 
 
Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de 



l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació de l'accés a Castellar de 
Tost". 
 
Celebrada la licitació el dia 2 de maig de 1994, sense adjudicació 
provisional, i traslladat l'expedient als serveis tècnics de la corporació 
que emeten informe en el sentit que queda consignat a les actuacions. 
 
Atès també el dictamen emès per la Junta Comarcal de Contractació en el 
sentit de considerar, d'entre les ofertes presentades i mitjançant la 
valoració objectiva del conjunt de factors a tenir en compte en el concurs, 
la proposició núm. 1.b) de l'entitat PANASFALTO SA com la més avantatjosa 
pels interessos de l'entitat pel fet de millorar el tractament del ferm de 
la carretera sobre la base d'aplicar aglomerat en calent, sense alterar 
substancialment el cost de l'obra que està per sota del preu que ha servit 
de base a la licitació. 
 
Trobat l'expedient conforme, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat 
dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte 
a l'entitat PANASFALTO SA, pel preu de vint-i-vuit milions quatre-centes sis 
mil quatre-centes noranta-quatre pessetes (28.406.494,- PTA), IVA inclòs, 
per a la realització de l'obra "Arranjament i pavimentació de l'accés a 
Castellar de Tost", d'acord amb el projecte tècnic i plecs de clàusules 
administratives i facultatives que regeixen aquest contracte. 
 
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 601 10 93/601 04 del 
Pressupost de l'entitat de l'exercici de 1994. 
 
Tercer. Que aquest acord sigui notificat a l'entitat contractista en el 
termini de deu dies perquè dins dels deu dies següents a la recepció de la 
notificació presenti el document que acrediti haver constituït la garantia 
definitiva i, un cop complert aquest tràmit, concorri, tot seguit, a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu. 
 
Quart. Facultar la Sra. presidenta de la corporació perquè, en nom i 
representació del Consell Comarcal, procedeixi a la signatura del contracte. 
 
 
III. CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA "ARRANJAMENT I PAVIMENTACIO DEL 
CAMÍ D'ACCÉS A LA BASTIDA D'HORTONS". 
 
Vist l'informe del secretari general respecte a la consideració d'aquest 
projecte com obra ordinària, i per tant sotmès al tràmit d'aprovació dels 
articles 218 i 219 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa d'Infrastructures, 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment amb la consideració d'obra comarcal ordinària, 
el projecte d'obres anomenat "Arranjament i pavimentació de l'accés a la 



Bastida d'Hortons des de la Seu d'Urgell", amb un pressupost total 
d'execució per contracta de 65.135.838,- PTA. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública, durant un termini de trenta dies, el 
projecte d'obra aprovat en l'acord precedent, de conformitat amb que el 
preveu l'article 219.2.c) de la Llei 8/1987, fent constar que, si 
transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap reclamació i/o 
allegació al mateix, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de fer-
ho de forma expressa. 
 
Tercer. Facultar la Sra. Presidenta d'aquest Consell Comarcal perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels 
precedents acords. 
 
Alhora, 
 
Instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs 
públic, de l'obra anteriorment ressenyada, inclosa al Programa comarcal 
d'actuació de camins veïnals, any 1993, i de la que s'ha elaborat el 
corresponent projecte tècnic redactat per l'enginyer de camins de la 
plantilla d'aquest corporació, senyor Joan Gurrera i LLuch, 
 
Redactats els plecs de clàusules administratives particulars i facultatives 
o tècniques, i trobats conformes, 
 
Vistos els informes del tècnic superior de la corporació, Sr. Gurrera, sobre 
la conveniència d'acudir al procediment de concurs en l'adjudicació 
d'aquesta obra, així com del secretari i de l'interventor habilitat de 
l'entitat. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió 
Informativa d'Infrastructures, per unanimitat dels 17 membres corporatius 
presents a la sessió adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i 
tècniques de l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació de l'accés a la 
Bastida d'Hortons des de la Seu d'Urgell" pertanyent als municipis d'Alàs i 
Cerc i de la Seu d'Urgell. 
 
Segon. Disposar la publicació d'un extracte de l'esmentat plec de clàusules 
administratives, durant un termini de 30 dies, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, perquè es 
pugin presentar reclamacions, que seran resoltes per la corporació. 
 
Tercer. Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra abans esmentada, amb 
un pressupost d'execució per contracta de 65.135.838,- PTA, IVA inclòs, i 
publicar simultàniament l'anunci de licitació en la forma prevista a 
l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 
procedir a la tramitació corresponent fins a l'adjudicació de l'obra. 
 
 
IV. PROGRAMA DE COOPERACIÓ TÈCNICA LOCAL, ANY 1994 
 
Vista la Resolució de la Conselleria de Governació de la Generalitat de 



Catalunya, de 29 de març de 1994 (DOGC núm. 1885 de 18-4-94), sobre 
convocatòria per a la formació del Programa de cooperació tècnica local, any 
1994, la finalitat del qual és de cooperar econòmicament en el finançament 
de la redacció de projectes i estudis tècnics adreçats a l'execució 
d'inversions en infrastructures i equipaments locals. 
 
Ateses les necessitats de finançament que té aquesta corporació en l'estudi 
i l'elaboració de determinats projectes de carreteres que són de prioritària 
realització per a la comarca. 
 
Vist l'informe tècnic incorporat a l'expedient, i conformement amb la 
proposta de la Comissió d'Infrastructures, el Ple del Consell Comarcal, per 
unanimitat, adoptà el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar la memòria tècnica comprensiva dels projectes a elaborar per 
aquest Consell Comarcal en la que s'especifica el total de la inversió a 
realitzar. 
 
Segon. Acollir-se aquesta corporació al Programa de cooperació tècnica local 
aprovat per a 1994 mitjançant Resolució de la Conselleria de Governació de 
data 29 de març i, a la seva empara, sollicitar la subvenció màxima del 75% 
del cost dels projectes, tenint en compte la prioritat de la petició pel fet 
de tractar-se d'actuacions de caràcter comarcal. 
 
Tercer. Facultar la Sra. Presidenta de la corporació perquè trameti 
l'oportuna sollicitud a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Cata-lunya, juntament amb la certificació del present acord i 
la memòria tècnica a què fa esment l'article 5 de la convocatòria, i 
realitzi quantes gestions siguin necessàries en ordre a la plena efectivitat 
de la subvenció demanada. 
 
 
V. INFORME SOBRE CANVI D'OBRA INCLOSA AL PLA ESPECÍFIC 1994. 
 
Vista la petició de l'Ajuntament de Peramola per la qual demana l'oportuna 
autorització per a poder operar un canvi de finançament de l'obra núm. 
94/2009 del Pla Específic de la Diputació, anualitat 1994, anomenada 
"Arranjament enllumenat públic a Peramola", per un altra titulada 
"Arranjament del clavegueram al carrer de Sant Miquel". 
 
Atès que la base desena de les de gestió i execució del Programa Específic 
aprovat per al quadrienni 1992-95, preveu la possibilitat d'autoritzar el 
canvi d'obres programades exclusivament dintre del Programa Específic de la 
Diputació, previ l'acord del respectiu Ajuntament en el qual es justifiqui 
el canvi i mitjançant l'informe favorable del Consell Comarcal. 
 
Considerant atendibles els criteris de prelació esgrimits per l'Ajuntament 
peticionari en l'elecció del canvi. 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Presidència, i per unanimitat, 
ACORDA: 
 
Primer. Informar favorablement perquè la Diputació de Lleida autoritzi el 
canvi de finançament de l'obra del Pla Específic 1994 núm. 94/2009, 



pertanyent al municipi de Peramola i anomenada "Arranjament enllumenat 
públic a Peramola" per l'obra "Arranjament del clavegueram al carrer de Sant 
Miquel" del mateix ajuntament. 
 
Segon. Traslladar certificació d'aquest acord a l'Excma. Diputació de Lleida 
per a la seva oportuna constància i als efectes d'instar de l'òrgan 
provincial competent el canvi sollicitat. 
 
 
VI. SOLLICITUD DE COPSA SOBRE CONCESSIÓ D'UNA PRORROGA 
 
Vist l'escrit cursat pel senyor Pedro J. Gamo Nieto, en representació de 
CATALANA DE OBRAS PUBLICAS SA-CONSTRUCCIONES MONTMELO SA, Unió Temporal 
d'Empreses, mitjançant el qual, i per motius d'acumulació de treballs i 
concurrència de contractes, sollicita del Consell Comarcal la concessió 
d'una pròrroga en el termini d'execució de l'obra "Eixample i reforç de la 
carretera de Montferrer a Castellbò, tram N-260 a Aravell, 1a. fase" de la 
qual l'esmentada UTE ha resultat adjudicatària. 
 
Atès l'informe lliurat per l'enginyer en cap del serveis tècnics d'aquesta 
corporació i director de l'obra, en virtut del qual s'acredita que 
l'esmentada adjudicatària ha ultrapassat amb escreix el termini fixat per a 
l'execució de l'obra. 
 
Atès, per tant, que la petició formulada és estemporània ja que és 
presentada després d'haver vençut el termini fixat en el contracte per a 
l'acabament de l'obra adjudicada. 
 
En congruència amb la proposta de la Comissió Informativa d'Infrastructures, 
el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Denegar la pròrroga sollicitada per la representació de CATALANA DE 
OBRAS PUBLICAS SA-CONSTRUCCIONES MONTMELO SA, UTE, i delegar la Sra. 
Presidenta perquè iniciï, si s'escau, les oportunes diligències en ordre a 
deduir les possibles responsabilitats administratives en què hagi pogut 
incórrer l'esmentada contractista a resultes d'haver deixat transcórrer el 
termini fixat per a la conclusió de l'obra adjudicada. 
 
Segon. Oferir a la sol.licitant els recursos de què pot valdre's en defensa 
dels seus drets. 
 
 
VII. ASSIGNACIÓ DE COMPLEMENT DE DESTÍ A LLOC DE TREBALL I NOMENAMENT DE 
TRESORER 
 
Atès que, mitjançant acord del Plenari corporatiu d'aquest Consell Comarcal 
de data 14 d'abril d'enguany, ha estat nomenat el Sr. Pere Josep Porta i 
Colom com a funcionari de carrera per a ocupar la plaça de tècnic de grau 
mig de gestió econòmica i comptable, prèvies les proves selectives de 
concurs realitzades a l'efecte. 
 
Atès que l'article 3 del Reial Decret 861/1986 pel que s'estableix el règim 
de retribucions dels funcionaris de l'administració local, atribueix al Ple 
la facultat de determinar, als efectes d'assignació de complement de destí, 



el nivell corresponent a cadascun dels llocs de treball de la plantilla, 
dintre dels límits mínims i màxims que s'assenyalen en l'annex a l'esmentada 
normativa. 
 
Atès també que, conformement al que estableix l'article 18.3 del Reial 
Decret 1174/1987, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, en aquelles 
corporacions la secretaria de les quals sigui classificada de 2a. classe, 
com és el cas d'aquesta corporació, serà la relació de llocs de treball la 
que determini si el lloc de treball de tresorer pot ser exercit per 
funcionaris la selecció dels quals pertany a la pròpia entitat. 
 
Considerant oportú que el càrrec de tresorer recaigui en funcionari de la 
pròpia corporació comarcal, 
 
Vist l'informe del secretari incorporat a l'expedient, i acceptant la 
corporació la proposta de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim 
Interior, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 17 membres 
corporatius presents a la sessió, adoptà el següents ACORDS: 
 
Primer. Assignar al lloc de treball de tècnic de grau mig de gestió 
econòmica i comptable, als efectes de determinació de complement de destí, 
el nivell 18. 
 
Segon. Adscriure les funcions de la tresoreria al lloc de treball de tècnic 
de grau mig de gestió econòmica i comptable, i nomenar el Sr. Pere Josep 
Porta i Colom funcionari de carrera d'aquesta corporació i titular del lloc 
de tre-ball abans esmentat, per a ocupar el lloc de treball de tresorer de 
l'entitat. 
 
 
VIII. RECOLZAMENT A L'ESCRIT DE L'AJUNTAMENT DE JOSA I TUIXEN SOBRE CREACIÓ 
DEFINITIVA DEL CAMP D'APRENENTATGE DEL CADÍ-MOIXERO 
 
Per l'Ajuntament de Josa i Tuixén es trasllada al Consell Comarcal, a 
l'efecte de rebre l'oportú recolzament d'aquesta corporació, una còpia de 
l'escrit adreçat al Sr. Delegat Territorial del Departament d'Ensenyament a 
Lleida, a través del qual l'esmentat ajuntament fa palesa la seva 
preocupació i sorpresa davant la tardança en la creació definitiva del Camp 
d'Aprenentatge del Cadí-Moixeró, actuació que es considerava s'havia de 
posar en marxa per l'organisme competent de la Generalitat a partir del 
proper curs escolar, després d'un llarg procés de negociació. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, conscient de la positiva influència i dels 
importants beneficis que l'activitat d'aquest Camp d'Aprenentatge reportarà 
per una zona de muntanya de la nostra comarca d'importants recursos naturals 
com és la formada per les valls de Lavansa i Tuixén, afectades pel parc 
natural del Cadí-Moixeró, per unanimitat dels membres concorrents a la 
sessió, ACORDA: 
 
- Recolzar i donar tot el suport corporatiu, des de la vessant comarcal, a 
les justes reivindicacions plantejades per l'Ajuntament de Tuixén amb vista 
a la creació definitiva i prompta posta en marxa del Camp d'Aprenentatge del 
Cadí-Moixeró. 



 
 
IX. INFORME EN SOLLICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I 
CONSULTORIS LOCALS 
 
Vista la documentació cursada per diferents ajuntaments de la comarca per 
tal d'acollir-se a la línia de subvencions prevista a la convocatòria 
aprovada per Resolució de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, de 
data 8 d'abril de 1994 (DOGC núm. 1886, del 20-4-94), i destinada a 
proporcionar un ajut econòmic en el finançament de la construcció, 
l'ampliació, el remodelatge i l'equipament de centres d'atenció primària i 
consultoris locals de titularitat municipal per a l'exercici de 1994. 
 
Ateses les necessitats a cobrir en la comarca dintre d'aquesta àrea de 
serveis, i tenint en compte que totes les peticions cursades es dirigeixen a 
millorar les prestacions sanitàries bàsiques de la població en benefici de 
la qual es realitza. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per tal de lliurar el preceptiu informe que 
preveu l'article 6.1, paràgraf 2 de la Resolució de convocatòria, per 
unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Informar favorablement sobre les sollicituds i documentació 
presentada pels ajuntaments que a continuació s'esmenten, i per les 
actuacions que també s'assenyalen, a fi d'acollir-se a la convocatòria 
aprovada per Resolució de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de 
data 8 d'abril de 1994, adreçada a l'atorgament de subvencions per a la 
construcció, l'ampliació, el remodelatge i l'equipament de centres d'atenció 
primària i consultoris locals de titularitat municipal: 
 
Ajuntament   tipus d'actuació                        inversió a realitzar 
 
Organyà      remodelatge, ampliació i adquisició de 
             mobiliari i equipament per al consultori  
             mèdic                                         800.000,- PTA 
 
Peramola     construcció d'un consultori mèdic local     4.991.920,- PTA 
 
Segon. Fer constar que les inversions abans esmentades són factibles de 
realitzar dins de l'any en curs i resulten idònies en el conjunt de la 
comarca, d'acord amb les necessitats actualment existents en l'àrea dels 
serveis sanitaris primaris del territori. 
 
Tercer. Trametre les sollicituds i documentació presentada pels diversos 
ajuntaments de la regió sanitària del Servei Català de la Salut, 
conformement amb el que estableix la norma 6.1 de l'annex de l'esmentada 
Resolució del 8 d'abril d'enguany. 
 
 
X. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE PLA COMARCAL DE MUNTANYA 
 
La Sra. Presidenta sotmet al Plenari corporatiu el resultat de les 
allegacions presentades al Pla Comarcal de Muntanya durant el termini 
d'informació pública del projecte i dóna complida informació de les 



modificacions plantejades als diferents programes, tant pel que fa a les que 
han estat presentades a iniciativa del Consell Comarcal com a les que han 
estat realitzades per diferents ajuntaments de la comarca, fent la 
distinció, respecte d'aquestes últimes, entre totes aquelles que han estat 
assumides pel propi consell i les que, tot i no ser assumides, varen ésser 
igualment recollides per a la seva tramesa posterior a la Direcció General 
de Planificació i Acció Territorial de la Generalitat. 
 
Sobre la base de les allegacions presentades i de l'estudi fet al sí de 
cadascuna de les Comissions Informatives de la corporació, és presentat a la 
consideració i aprovació de Ple el dictamen elaborat al respecte. 
 
El conseller Sr. Mas i Bentanachs, pel grup corporatiu del PSC, considera 
assumible en un 98% la proposta a les allegacions presentada, tot i 
expressar la seva opinió desfavorable a què l'informe fos presentat al Ple 
amb tanta premura, tenint en compte que la corporació disposava d'un mes a 
partir de la finalització del termini de presentació d'allegacions, per 
aprovar provisionalment el projecte; d'allargar-se més aquest termini, diu 
el conseller, tothom disposaria de marge suficient per a poder fer un estudi 
més acurat del tema i analitzar amb un major deteniment les modificacions 
proposades als diferents programes. 
 
La Sra. Presidenta precisa que l'escrit en què es comunica l'allargament del 
termini per a informar i aprovar provisionalment el projecte va tenir 
entrada al Consell en el dia d'ahir, una vegada conclòs pràcticament el 
treball d'estudi de les allegacions, premura que quedava també justificada 
per la visita anunciada per al proper dijous, dia 19, del director general, 
Sr. Arana, per a fer-se càrrec del plec d'allegacions i de l'acord 
corporatiu d'aprovació provisional del projecte; en qualsevol cas, diu la 
Sra. Presidenta, el procés d'estudi ha passat prèviament per totes les 
Comissions i s'ha adoptat les mesures oportunes perquè els ajuntaments 
poguéssin presentar les seves allegacions amb l'antellació suficient. 
 
Fetes aquestes observacions, i 
 
Atès que el projecte de Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell, després 
d'ésser aprovar inicialment pel Ple d'aquesta corporació en sessió de data 
10 de febrer de 1994, ha estat sotmès al tràmit d'informació pública durant 
el termini de dos mesos, segons anuncis publicats al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 1870, de 9-3-94, al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 31, de 12-3-94 i als diaris Segre i La Mañana de Lleida. 
 
Atès que, durant el període d'exposició pública es varen presentar 
allegacions a l'esmentat projecte, tant per part del Consell Comarcal com 
per part de diversos ajuntaments, allegacions que han estat examinades i 
discutides, segons la matèria pròpia de cada àrea comarcal d'actuació, al si 
de les Comissions Informatives d'Infrastructures, de Serveis Públics i de 
Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica. 
 
Vist el dictamen conjunt elaborat per les diferents comissions i acceptant 
la proposta de les respectives ponències, el Ple del Consell Comarcal, per 
unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió , ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les allegacions formulades per aquest Consell Comarcal 



durant el període d'informació pública en relació al projecte de Pla 
Comarcal de Muntanya, així com les formulades durant el mateix període per 
diversos ajuntaments de la comarca i que han estat assumides pel propi 
Consell, segons resulta del dictamen que figura unit com annex núm. 1 del 
present acord. 
 
Segon. Aprovar provisionalment el projecte de Pla Comarcal de Muntanya de 
l'Alt Urgell després d'incorporades al projecte inicial del dites 
allegacions, el text del qual s'uneix al present acord com a annex núm. 2 
 
Tercer. Traslladar a la Direcció General de Planificació i Acció Territorial 
de la Generalitat de Catalunya una certificació dels presents acords, 
juntament amb el projecte de Pla Comarcal provisionalment aprovat per aquest 
Consell, un cop incorporades les oportunes allegacions, així com un exemplar 
de totes les presentades, incloent-hi aquelles que no han estat assumides 
per la pròpia corporació comarcal. 
 
 
XI. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ COMARCAL 
 
Es presentat a examen i aprovació del Ple comarcal el Reglament del Programa 
d'Actuació Comarcal (PAC) d'aquest Consell, un cop ha quedat elaborat el 
text inicial i transcorregut el període d'informació pública i de consulta 
preceptiva als ajuntaments. 
 
Per la Sra. Presidenta s'informa sobre les allegacions presentades per 
diversos ajuntaments durant l'esmentat període de consulta i, a la vista 
d'aquestes allegacions, el secretari general dóna lectura al dictamen 
elaborat per la Comissió de Govern, el qual se sotmet posteriorment a la 
deliberació dels presents. 
 
Obert el corresponent debat, pren la paraula en primer lloc el portaveu del 
grup corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs, el qual comença afirmant 
que la simple lectura del dictamen ja reflecteix de sobre la clara voluntat 
del que es pretén amb l'aprovació d'aquest text i, per tant, resultaria 
inútil tractar d'introduir qualsevol esmena o consideració, tot reprotxant a 
l'equip de govern que fer cas omís dels suggeriments plantejats per una bona 
part d'ajuntaments. Lamenta també que el text del dictamen contingui frases 
i expressions mancades de ponderació i impròpies d'una proposta formal 
d'acord, àdhuc més si van adreçades a d'altres institucions, i reitera 
l'opinió del seu grup corporatiu respecte a l'actitud negativa que s'ha 
mantingut al llarg de tot aquest procés d'elaboració del PAC en el qual mai 
no s'ha entrat en contacte directe ni en conversa amb els representant 
polítics dels ajuntaments, malgrat els bons propòsits que, en aquest sentit, 
es desprenien arran de celebrar-se la última reunió d'alcaldes; aquesta 
manca de voluntat participativa, segueix dient el senyor Mas, s'ha continuat 
fent palesa a l'hora d'estudiar les allegacions presentades, fase en la qual 
tampoc s'ha comptat amb els ajuntament i no ha merescut ni tan sols un 
tractament a fons, tal com requeria el tema a nivell participatiu dels 
diferents grups corporatius del propi Consell. Es cert, diu el Sr. Mas, que 
del text original van desaparèixer alguns articles mancats de rigor i amb 
errors molt cridaners però en el fons es manté el mateix esperit de 
prepotència i superioritat envers els ajuntaments, aspecte que és realment 
preocupant sobretot de cara als petits municipis que amb la normativa del 



PAC en la ma, perillen de sentir-se més desprovistos de protecció. En 
definitiva finalitza el senyor Mas manifestant que el grup corporatiu del 
qual és portaveu lamenta que el tema del PAC no hagi estat tractat tal com 
l'esmentat grup proposava i li sembla estrany que un assumpte de tanta 
importància i en el que era desitjable de trobar el major consentiment 
possible, no hagi merescut ni tan sols cinc minuts de reunió entre l'equip 
de govern i l'oposició; per tant, el conseller anuncia el vot en contra del 
seu grup al projecte. 
 
La presidenta, Sra. Majoral, intervé per a desmentir les afirmacions 
anteriors i manifestar que el procés d'elaboració del Reglament del PAC ha 
seguit, en tot moment, una via democràtica i clarificadora i ha estat sempre 
obert a la informació i a la consulta de tots els ajuntaments i de tots els 
grups corporatius. Cal només tenir en compte que s'ha constituït una 
comissió al sí de la corporació comarcal que, a més d'estar integrada per 
tècnics de diferents administracions, han participat també tots aquells 
alcaldes i representants municipals que han volgut assistir i en ella s'han 
debatut i s'han recollit totes aquelles esmenes i allegacions susceptibles 
legalment d'ésser assumides, i cal també recordar que el dictamen de la 
proposta fou elaborat, sense cap vot particular en contra, al sí de la 
Comissió de Govern, organisme en el qual estan representats tots els grups 
polítics comarcals; per tant no es pot dir que no hi hagi hagut voluntat 
participativa ni diàleg en tot el procés de formació del PAC. 
 
Després d'aquestes intervencions i,  
 
Atès que, un cop elaborat el projecte de Reglament del Programa d'Actuació 
Comarcal, ha estat sotmès a la consulta preceptiva dels municipis de la 
comarca i a informació pública durant el termini d'un mes, segons anuncis 
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1878, de data 
28-3-94 i al Butlletí Oficial de la Província núm. 37 de la mateixa data. 
 
Vistes les allegacions formulades per diversos ajuntaments de la comarca 
durant el període d'exposició pública del projecte i elevat al Plenari 
corporatiu el corresponent dictamen de la Comissió de Govern, per 11 vots a 
favor, 5 en contra i 1 abstenció, s'ACORDA aprovar el dictamen que figura 
incorporat al present acord i, en conseqüència: 
 
Primer. Desestimar l'esmena a la totalitat del Projecte de Reglament del 
Programa d'Actuació Comarcal formulada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i 
rebutjar, per tant, el text alternatiu presentat  per aquest Ajuntament. 
 
Segon. Aprovar el document annex al dictamen, comprensiu de les 
consideracions i conclusions relatives a les allegacions formulades per 
diferents ajuntaments al preàmbul i l'articulat del Reglament del PAC. 
 
Tercer. Aprovar el Reglament del Programa d'Actuació Comarcal d'acord amb el 
text que figura també com a annex al propi dictamen. 
 
Quart. Publicar el Reglament així aprovat al Butlletí Oficial de la 
Província i notificar els presents acords a tots els ajuntaments de la 
comarca fent-los l'oferiment dels recursos de que poden valdre's en dret. 
 
 



ASSUMPTES D'URGÈNCIA 
 
 
A) CONCURS PLAÇA D'INTERVENTOR 
 
Atès que celebrat el corresponent concurs per a la provisió de la plaça 
d'interventor de classe 2a., publicat per Resolució de la Direcció General 
de la funció Pública, de 26 de febrer de 1994 (BOE de 8 de març) el Tribunal 
de Valoració, constituït a la seu d'aquesta corporació el dia 9 de maig, ha 
procedit a examinar el certificat lliurat per la Subdirecció General de la 
Funció Pública Local del Ministeri per a les Administracions Públiques, 
comprensiu de la puntuació de mèrits generals que concorren en l'únic 
concursant a la plaça que ha presentat la seva sollicitud davant l'esmentada 
Subdirecció General, el senyor Jesús Eladio Matesanz Matesanz. 
 
Atès que l'esmentat aspirant, per quant no consta que hagi presentat davant 
d'aquesta corporació cap sollicitud ni cap documentació acreditativa dels 
requisits exigits en les bases aprovades en el seu dia pel Ple per a valorar 
els mèrits específics dels concursants, no ha complert amb tot allò que 
disposen els articles 19 del Reial Decret 731/1993 sobre provisió de llocs 
de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de 
caràcter nacional i 8.1.a) de l'Ordre de 7 de juliol de 1993, per la qual es 
dicten normes d'aplicació del Reial Decret abans esmentat. 
 
En conseqÜència, vista la proposta del Tribunal de Valoració, el Ple del 
Consell Comarcal ACORDA, per unanimitat: 
 
Primer. Excloure del concurs per a la provisió de la plaça d'interventor 
d'aquesta corporació el senyor JESUS ELADIO MATESANZ MATESANZ, únic candidat 
presentat a través de la certificació lliurada per la Subdirecció General de 
la Funció Pública Local, pel fet de no aportar cap document ni d'acreditar 
davant d'aquesta administració cap dels requisits exigits per optar a la 
plaça, d'acord amb les Bases específiques de la convocatòria, aprovades pel 
Ple d'aquest Consell Comarcal. 
 
Segon. Trametre sengles certificats del present acord a la Subdirecció 
General de la Funció Pública Local i a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat a Lleida, per a l'oportuna constància. 
 
 
B) SUBVENCIONS PROGRAMES CULTURALS 
 
Atès allò que estableixen les Normes reguladores del règim general d'ajuts a 
projectes culturals en l'àmbit de les comarques lleidatanes, 1994, 
instituïdes per la Fundació Pública "Institut d'Estudis Ilerdencs" de 
l'Excma. Diputació de Lleida, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la 
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Públics, i per unanimitat 
dels 17 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Sollicitar a l'esmentada Fundació Pública un ajut econòmic per a 
contribuir a sufragar el cost dels següents programes culturals d'àmbit 
comarcal, seguint l'ordre de prelació que tot seguit s'especifica, i amb 
indicació de les subvencions que respectivament es demana: 
 



1. Programa "Altermúsica" (programació d'activitats musicals en llocs       
    alternatius) amb un pressupost de ............................. 605.000 
PTA 
 
   Subvenció que es sollicita (75%) ............................. 453.750 
PTA 
 
2. Programa "Taller d'autors" (publicació per al foment de la creativitat 
   cultural) amb un pressupost de ................................ 370.000 
PTA 
 
   Subvenció que es sollicita (75%) ............................. 281.250 
PTA 
 
 
DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. Presidenta informa sobre els següents assumptes d'interès comarcal: 
 
- Reunió d'alcaldes amb el cap del Servei de Residus d'Origen No Industrial 
a celebrar el pròxim dia 18 del mes que som, per a parlar de temes referents 
a abocadors de runam. 
 
- Inauguració, per al dia 19 de maig, de la "ruta dels dòlmens" en 
bicicleta, amb la presència del Director General de Planificació i Acció 
Territorial de la Generalitat, Sr. Arana, al qual se li farà entrega aquest 
mateix dia, al vespre, del plec d'allegacions al Pla Comarcal de Muntanya. 
 
- Així mateix, s'acusa recepció de l'escrit de contesta del Sr. Subdirector 
General de Conservació de la Natura del Departament d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca, en relació a la tramesa de l'acord plenari pel qual es plantejava 
per aquesta corporació la necessitat d'ampliar el personal afecte a les 
tasques d'informació i vigilància del Parc Natural Cadí-Moixeró, i es 
demanava l'establiment d'un centre de recepció i acolliment del Parc a la 
nostra comarca. 
 
- També es fa referència a l'acusament de recepció fet per la presidència 
del Parlament de Catalunya a la Moció traslladada per aquest Consell en 
relació a la Llei de Normalització Lingüística. 
 
- Finalment, a petició de la Sra. presidenta, s'acorda transmetre la més 
efusiva enhorabona de la corporació al Conseller Sr. Joan Busquets i Grau 
pel seu nomenament de diputat al Parlament de Catalunya. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 11,50 
hores, de la qual s'estén 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. 858743 al 
núm. 858754, i comprèn un total de 12 folis, numerats del 61 al 72. 
 
La Seu d'Urgell, 10 de juny de 1994 
 
EL SECRETARI 


