
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 4/97 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 8 de maig  de 1997 
Durada: de 22 a 23,10 hores 
Lloc: saló de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta  
- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident 
- Pere Planes i Planes, vicepresident 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- Miquel Mas i Miró, conseller 
- Emili Segon Baró, conseller 
- Jesús Babià i Serra, conseller 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller 
- Jordi Sinfreu Pascuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller 
- Josep Mijana Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
- Josep Lluís Rodríguez Morán, secretari 
- Emili Valero Mallea, interventor habilitat 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- Joan Orrit i Armengol, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Antoni Betriu Vidal, alcalde de Cabó  
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols. 
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Projecte de conveni Consell Comarcal- Associació prominusvàlids de l’Alt Urgell sobre 
prestació de serveis d’assitència social 
3. Proposta sobre adequació del complement específic d’un lloc de treball de la plantilla 
per requalificació de funcions. 
4. Proposta de nomenament de representant del Consell Comarcal al si del Consell 
General de la Caixa del Penedés 
5. Ratificació dels decrets de presidència números 8 i 9/97 
6. Proposta de sol.licitud al Govern Central d’una rebaixa del tipus impositiu de l’IVA als 
usuaris de centres residencials 



7. Moció sobre els incentius al reequilibri territorial industrial 
8. Despatx oficial i informes de presidència 
9. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l’acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació 
 
 
2. PROJECTE DE CONVENI CONSELL COMARCAL - ASSOCIACIÓ 
PROMINUSVÀLIDS DE L’ALT URGELL 
 
És presentat a la consideració del Plenari el projecte de conveni entre el Consell 
Comarcal i l’Associació Prominusvàlids de l’Alt Urgell sobre col.laboració entre ambdues 
entitats per a la prestació de serveis d’assistència social a càrrec d’una educadora social 
de la plantilla de la corporació comarcal en el centre “Taller Claror” que l’esmentada 
Associació regenta a la ciutat de la Seu d’Urgell. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió de Govern a l’entorn del dit projecte de conveni, i   
 
Atès : 
 
1r. Que l’Associació Prominusvàlids de l’Alt Urgell presta importants funcions d’interès  
social  per a la comarca, en satisfer necessitats que afecten a un col.lectiu de persones 
discapacitades o amb mancances socials greus i contribueix, per tant, a desenvolupar 
una tasca educativa i de formació molt important, tant a nivell  individual com de suport a 
les families afectades. 
 
2n. Que és voluntat d’aquest Consell Comarcal de col.laborar amb la dita associació en 
prestar-li el suport i l’assistència que sol.licita per tal de coadjuvar al compliment de la 
important funció social que desenvolupa, mitjançant l’assignació d’un (a) assistent (a) 
social de plantilla que dediqui unes hores de treball a la setmana al servei de l’esmentat 
Centre, sense perjudici de les funcions que li són atribuïdes dins de l’organigrama 
general dels llocs de treball adscrits als serveis socials de la comarca. 
 
En consequència, el Ple del Consell Comarcal, a proposta de la presidenta i per 
unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, en els seus propis termes, el conveni de col.laboració a formalitzar 
entre el Consell Comarcal i l’Associació Prominusvàlids de l’Alt Urgell, en matèria de 
prestació, a temps parcial, de serveis socials al centre “Taller Claror” de la Seu d’Urgell, 
a càrrec d’un (a) assistent (a) social adscrit (a) a la plantilla de personal de la corporació 
comarcal. 
 
Segon. Facultar la presidenta del Consell, senyora M. Dolors Majoral i Moliné, per a 
subscriure  el conveni 
 
 



3. ADEQUACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC D’UN LLOC DE TREBALL DE 
PLANTILLA PER REQUALIFICACIÓ DE FUNCIONS 
 
Atès que l’Associació Prominusvàlids de l’Alt Urgell que regenta el Taller Claror de la 
Seu d’Urgell va demanar, a través del seu president, la col.laboració del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per a poder disposar dels serveis, a temps parcial, d’un (a)  
assistent (a) social de la plantilla d’aquesta corporació per tal d’atendre les necessitats 
del Centre;. 
 
Atès que aquesta especial dedicació comporta requalificar un dels llocs de la plantilla 
desenvolupats per treballadores socials i, per tant, operar en el pressupost vigent, amb 
caràcter singular i excepcional, la corresponent adequació retributiva que permeti 
millorar la quantia del complement específic assignat al lloc de treball al qual li és 
confiada la tasca esmentada. 
 
En conseqüència, el Ple, adherint-se a la proposta de la Comissió de Govern, i  per 
unanimitat dels 13 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Requalificar un lloc de treball d’assistent (a) social de la plantilla de la 
corporació, incorporant a les seves funcions la prestació, a temps parcial, de serveis al 
Centre Taller Claror de la Seu d’Urgell que regenta l’Associació Prominusvàlids de l’Alt 
Urgell. 
 
Segon. Incrementar el complement específic que té assignat el lloc de treball afectat per 
l’assumpció d’aquesta nova tasca en la quantia anual de 412.269 PTA. 
 
Tercer. Disposar que per la intervenció comarcal es formalitzi el corresponent expedient 
de modificació de crèdits dins del pressupost del present exercici per a fer front a la 
despesa que aquesta millora retributiva comporta. 
 
 
4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL COMARCAL 
AL SI DEL CONSELL GENERAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS 
 
Atès que, d’acord amb la Llei 15/1985, sobre renovació dels òrgans de govern de les 
caixes d’estalvi catalanes, i amb motiu de les vacants que pel que fa a representació 
d’entitats territorials i corporacions locals es produïran el proper mes de juny al Consell 
General de la Caixa d’Estalvis del Penedès, aquesta institució s’adreçà a la corporació 
comarcal en escrit de data 11 de març de 1997 -Reg.entrada núm. 1014 de 18.4.1997- 
demanant la designació d’una persona idònia per a representar el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell al si de l’esmentat Consell General; 
 
El Ple, acceptant la proposta de la Presidència i per unanimitat dels 13 membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA : 
 
Primer. Designar el conseller, Sr. Joan Orrit i Armengol, com a representant d’aquesta 
Corporació comarcal  en el Consell General de la Caixa d’Estalvis del Penedès. 
 
Segon. Traslladar el certificat d’aquest acord a l’esmentada Caixa, juntament amb 
l’escrit d’acceptació de l’interessat,  per a l’oportuna constància i als efectes que siguin 
procedents. 



 
 
5. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA NÚMS. 8 I 9/97 
 
El Ple, per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, es dóna per 
assabentat i acorda ratificar els Decrets següents dictats per la presidenta: 
 
- Decret núm. 8/97, pel qual, i a l’empara de les competències que, mitjançant Conveni 
de Delegació amb la Secretaria General de Joventut, té atribuïdes aquest Consell 
Comarcal en matèria d’obertura i funcionament de cases de colònies i albergs de 
joventut, es concedeix l’autorització de funcionament d’una casa de colònies per a 38 
places, anomenada “Serra del Cadí” que regenta la senyora Waltraud Jungbauer 
Sheiber al municipi d’Arsèguel. 
 
- Decret núm. 9/97, pel qual es proposa al Servei Català de la Salut el nomenament del 
conseller, senyor Ventura Roca i Martí, com a vocal representant del Consell Comarcal 
al si del Consell de Direcció del Sector Sanitari de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
 
6. PROPOSTA DE SOL.LICITUD PER A LA REBAIXA DEL TIPUS IMPOSITIU DE  
L’IVA ALS USUARIS DE CENTRES RESIDENCIALS 
 
Atès que els centres residencials regentats per entitats o establiments privats de 
caràcter social i destinats albergar gent de la tercera edat, acompleixen una tasca 
transcendental en procurar el benestar d’un col.lectiu de ciutadans que, en raó a les 
seves circumstàncies personals i familiars, necessiten, a tots els nivells de benestar, 
d’una major protecció social i d’una millor qualitat de vida; 
 
Atès que aquest col.lectiu de ciutadans és constituït per pensionistes amb una capacitat 
econòmica molt limitada i, en la majoria dels casos, els suposa un gran esforç fer front a 
la despesa que origina la seva estada en els esmentats centres, en quina despesa 
s’inclou la repercussió de l’aplicació de l’IVA corresponent al servei que aquells presten; 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant la proposta de la Comissió de Govern i per 
unanimitat dels 13 membres corporatius concorrents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Demanar al Govern Central, a través de l’Excm. Sr. Ministre d’economia i 
hisenda, la rebaixa del tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’un 7% a 
un 4% als usuaris que visquin en centres residencials. 
 
Segon. Donar trasllat de l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
7. MOCIÓ SOBRE ELS INCENTIUS AL REEQUILIBRI TERRITORIAL INDUSTRIAL 
 
Atès que l’Ordre de 31 de maig de 1994, publicada al DOGC núm. 1910, de 17 de juny, 
modificada posteriorment per l’Ordre de 2 de gener de 1995 (DOGC núm.2009, de 8 de 
febrer), aprovava les bases que regien la convocatòria de sol.licituds i atorgament de 
subvencions per incentivar el reequilibri territorial industrial de Catalunya; 
 
Atès que aquesta Ordre subvencionava fins a un 15%, en funció de la tipologia de 
l’empresa, les inversions industrials amb actius fixos, terrenys, edificacions, 



instal.lacions i béns d’equip, així com aquelles inversions que constitueixen una 
aportació a l’adequació de sòl industrial i a l’enriquiment de l’estructura industrial del 
pais; 
 
Atès que durant el passat any no s’han convocat aquestes per concedir subvencions per 
accions de promoció i foment industrial per a aquelles comarques qualificades en 
regressió industrial; 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la Moció presentada pels membres de la 
Comissió de Govern, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Demanar a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme que restableixi la 
convocatòria d’incentius per al reequilibri territorial industrial. 
 
Segon. Traslladar un certificat d’aquest acord a l’Hble. Conseller d’Indústria, Comerç i 
Turisme de la Generalitat. 
 
 
 8. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La senyora presidenta informa al Ple sobre els temes següents d’interès comarcal: 
 
- Iniciativa de la Diputació d’aplicar per a enguany la partida pressupostària del 0,7% 
destinada a ajuts al tercer món per a finançar una escola a Sarajevo per un import de 
38.000.000 PTA, dels quals la Diputació contribueix amb 32 milions i els 6 restants es 
deduïrien, en cas que s’acceptés, de la dotació que correspon als consells comarcals 
dins del mateix exercici. Els presents, tenint en compte la lloable finalitat a la que van 
destinats els diners, manifesten de forma unànim la seva acceptació a la deducció 
proposada. 
 
- Propera reunió el pròxim 5 de juny de representants de les diferents empreses de 
subministrament elèctric a Catalunya en la qual es tractarà tota la problemàtica referent 
al servei que presten i es podran fer paleses les deficiències i mancances que s’hagin 
pogut detectar a nivell dels usuaris i pobles afectats. També hi serà present el director 
general de Repsol per a facilitar informació en el tema de la gasificació. A la reunió 
assistirà el subdirector d’Indútria de la Generalitat. 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
A prec de la presidenta, el Ple del Consell Comarcal acorda, per unanimitat, transmetre 
a l’AE SEDIS BÀSQUET de la Seu d’Urgell, la felicitació més entranyable de tota la 
corporació per l’èxit assolit pel conjunt sènior femení a la Primera Nacional, en haver 
superat la fase eliminatòria i assolir la classificació per a la fase d’ascens a la categoria 
màxima del bàsquet femení espanyol. Alhora, cal apreciar, com es mereix, el fet que la 
Seu d’Urgell compti, en les diferents categories, amb setze equips de basquet, ja que 
això demostra l’esforç i entusiasme admirables amb que traballen els rectors del Club 
per a deixar molt alt el llistó esportiu de la Seu d’Urgell i de la comarca .  
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 



 
              El secretari                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                               La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999082 al núm. 
999084, i comprèn un total de 3 folis, numerats del 17 al 19. 
 
La Seu d'Urgell, 27 de juny de 1997 
 
El secretari 


