
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 7/97 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 4 de setembre  de 1997. 
Durada: de 22 a 23,20 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 
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Miquel Mas i Miró, conseller 
- Emili Segon Baró, conseller 
- Jesús Babià i Serra, conseller 
- Joan Orrit i Armengol, conseller 
- Josep M. Castells i Curià, conseller 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller 
- Jordi Sinfreu Pascuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller  
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
- Josep Lluís Rodríguez Morán, secretari.  
- Emili Valero Mallea, interventor habilitat 
 
S’han excusat d’assistir-hi 
 
- Josep M.Solà i Solà, conseller 
- Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions següents: 
  - extraordinària  de 26 de juny de 1997 
  - extraordinària de 14 de juliol de 1997 
2. Ratificació del conveni amb el Departament d’Economia, Hisenda i Foment, de la 
Diputación General de Aragón, per a la realització del programa PYRENERGIA 
3. Ratificació del conveni amb l’Institut Català d’Energia per a la participació en el projecte 
de desenvolupament de mesures d’estalvi d’energia en el sector domèstic i de serveis. 
4. Compte general de l’exercici 1996 



5. Rectificació de l’inventari de béns, drets i obligacions de la corporació, a 31 de desembre 
de 1996. 
6. Ratificació del conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al 
manteniment de serveis d’atenció social al municipi capçalera de la comarca. 
7. Ratificació del Decret de presidència núm.17/97, sobre aprovació de dues addendes als 
convenis amb el Departament d’Ensenyament per als cursos 1996/97 i 1997/98 
8. Moció per la qual es proposa de demanar al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques l’arranjament i millora urgent dels trams de carretera la Seu d’Urgell-Adraén-
Tuixén-Josa del Cadí-Gósol. 
9. Proposta d’adhesió a l’acord de l’Ajuntament de Bassella referent a l’agregació del 
municipi de Tiurana al de Bassella 
10. Proposta d’adhesió a la carta d’Aalborg, en favor del medi ambient 
11. Proposta d’adhesió al conveni marc de col.laboració entre el Ministeri d’Administracions 
Públiques i la Generalitat de Catalunya per a la progressiva implantació d’un sistema 
intercomunicat de registres de les administracions públiques en l’àmbit de Catalunya. 
12. Proposta d’al.legacions al Mapa escolar de formació professional de Catalunya. 
13. Presa de coneixement dels decrets de presidència 
14. Despatx oficial i informes de presidència 
15. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
Per unanimitat, s’aproven les actes corresponents a les sessions extraordinàries de 26 
de juny  i 14 de juliol de 1997, respectivament, amb les esmenes següents, introduïdes a 
petició del conseller, Sr. Jordi Mas i Bentanachs: 
 
- Al  punt 4, paràgraf 2, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 26-6-97, 
on diu “en una matèria que és competència del Parlament de Catalunya”, ha de dir: “en 
una matèria que és competència del Govern de la Generalitat de Catalunya”. 
 
- Al mateix punt 4, paràgraf 4, de l’esborrany de l’acta, on diu “donar llargues a la 
Generalitat “, ha de dir : “donar llargues des de la Generalitat” 
 
- Al final del paràgraf 2, punt 10, de l’esborrany de l’acta, cal afegir: “D’altra banda, es 
pot observar a la vista del quadre d’horaris del servei, que no tots eren coincidents amb 
els horaris de la RENFE". 
 
- Al paràgraf 2, del punt 14 de l’esborrany de l’acta, on  diu  ....”i proposa que es tingui 
en compte també a l’empresa PEUSA en el moment de consensuar el projecte” , ha de 
dir “...i proposa que es requereixi també a PEUSA en el moment de consensuar el 
projecte”. 
 
Finalment, la senyora presidenta demana que es rectifiquin les referències que, per 
error,  es fan a l’acta respecte al Servei Territorial de Carreteres substituïnt-les pel 
Servei Territorial de Ports i Transports a Lleida. 
2. RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB  EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA, HISENDA I 
FOMENT, DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA PYRENERGIA 
 



Per unanimitat dels presents, el Ple acorda ratificar el Decret núm.19/97 de la 
presidència, de data 31 de juliol d’enguany, en virtut del qual es resol aprovar un 
conveni amb el Departamento de Economia, Hacienda y Fomento de la Diputación 
General de Aragón, per a la realització del programa “ Pyrenergia”. 
 
 
3. RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA PER A LA 
PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE MESURES 
D’ESTALVI D’ENERGIA EN EL SECTOR DOMÈSTIC I DE SERVEIS. 
 
Per unanimitat dels presents, el Ple acorda ratificar el Decret de la presidència núm. 
20/97, de data 8 d’agost d’enguany, en virtut del qual es resol aprovar un conveni 
específic amb l’Institut Català d’Energia del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme 
de la Generalitat de Catalunya per a la participació en el projecte de desenvolupament 
de mesures d’estalvi d’energia en el sector domèstic i de serveis. 
 
 
4. COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 1996 
 
És presentat a la consideració del plenari corporatiu el compte general de l’exercici 1996 
integrat pel de la pròpia entitat i pel de la societat mercantil pública Iniciatives Alt Urgell 
SA (IAUSA), format per la intervenció comarcal, rendit per la presidenta i informat per la 
Comissió Especial de Comptes; aquest compte, acompanyat de l’informe de la 
Comissió, ha estat exposat al públic durant el termini que assenyala l’article 193.3 de la 
Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, segon l’anunci publicat al BOP núm.87 
de 22-7-1997, i el secretari de la corporació certifica que durant el període esmentat  no 
s’ha presentat cap reclamació, esmena ni observació. 
 
El ponent de l’àrea de finances, Sr. Orrit, facilita al Ple un resum dels estats integrats i 
consolidats resultants i destaca com a dada més significativa l’existència d’un romanent 
de tresoreria negatiu de 13.805.795, que resulta de sumar als fons líquids de caixa les 
quantitats pendents de cobrament i de deduir l’import pendent de pagament al 31-12-
1996; aquest romanent, afirma, és conseqüència, d’una banda, de la depuració operada 
en les resultes d’exercicis tancats, tant en ingressos com en despeses, amb l’anul.lació, 
entre altres, de diferents compromisos amb la Diputació de Lleida, que al final no s’han 
fet efectius i, d’altra banda, de la regularització d’ingressos en el pressupost de l’exercici 
degut a la política econòmica restrictiva de la Generalitat que ha comportat l’anul.lació 
de vàries línies de subvenció que es venien mantenint anys enrera (instal.lació consells 
comarcals, oficina del consumidor...etc). Per tal de regularitzar aquesta situació, diu el  
Sr. Orrit, caldrà operar una reducció de la despesa, conformement amb el que estableix 
l’article 174 de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la concertació d’una 
operació de crèdit o l’aprovació del pressupost de l’exercici 1998 amb un superàvit inicial 
de quantia no inferior al muntant del romanent negatiu i, en conseqüència, anuncia que 
en la propera sessió corporativa  es presentarà al Ple un pla de sanejament financer, el 
qual recollirà mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries, amb l’objectiu 
d’ajustar l’estalvi net en els límits marcats per la Llei de pressupostos de l’Estat. 
El ponent proposa al Ple que aprovi el compte general en la forma com ha estat rendit i 
dictaminat per la Comissió Especial de Comptes. 
 



Obert el corresponent debat, intervé pel grup corporatiu del PSC, el seu portaveu, 
senyor Mas i Bentanachs, per  fer constar les consideracions següents en relació amb el 
compte presentat: 
 
En primer lloc resalta com a positiu que s’hagi atès, en bona part, l’avís que ja s’havia fet 
amb motiu de l’aprovació del compte de l’exercici anterior en el sentit d’alertar sobre el 
perill que significava inflar els resultats amb quantitats provinents de crèdits pendents 
que no tenien raó de ser-hi  o resultaven d’un molt dubtós cobrament; d’aquesta manera  
s’han sanejat en una gran part les resultes i s’ha evitat el problema que significava 
tancar en fals l’exercici. 
 
Dit això, el Sr. Mas fa una anàlisi crítica del compte general de l’exercici basant-se en 
aspectes no de forma sinó de fons, que concreta en els dos punts següents:  
1) Considera que l’any 1996 és econòmicament dolent per al Consell ja que s’ha 
ingressat menys i d’altra banda, s’ha gastat més, amb la qual cosa s’ha estirat més el 
braç que la màniga. En aquest punt introdueix un incís sobre la inconveniència 
d’introduir alteracions en altes i baixes de partides corresponents a exercicis tancats, és 
a dir, anteriors a 1996 i fora bó, diu, que aquesta pràctica es fes mitjançant un expedient 
independent.  
2) Crida molt l’atenció, diu, el fet que hagi una quantitat tan important pendent de 
cobrament dels ajuntaments de la comarca, ni més ni menys que al voltant dels 
25.000.000 de pessetes arrossegades des de l’any 1990;  manifesta que el seu grup no 
havia estat mai d’acord en què es repercutin als ajuntaments quantitats per determinats 
conceptes, però si es cobren, cal que tothom pagui; una altra cosa seria fomentar una 
discriminació injusta i propiciar un clima de malestar a nivell institucional; per aquesta 
raó, sol.licita que en la pròxima reunió de la Comissió Informativa es presenti un llistat 
complert d’ajuntaments deutors amb les quantitats adeudades i la raó del deute, i que es 
proposin les mesures adients per a establir un calendari de pagament als ajuntaments 
morosos i tractar així de resoldre aquest  problema. 
 
El Sr. Mas considera, en resum, digna de tota crítica la gestió de l’any 1996, amb un 
dèficit considerable de quasi 20.000.000 de pessetes, i entén que aquesta gestió és 
sensiblement millorable; per això, anuncia el vot en contra del seu grup al compte 
general de l’exercici 1996, no perquè la documentació no hagi estat ben elaborada des 
del punt de vista formal sinó per la gestió pressupostària tan deficient duta a terme.  
 
En torn de contestació, la Sra. presidenta recorda al conseller que de la xifra pendent de 
pagar pels ajuntaments, sis milions corresponen a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en el 
qual el senyor Mas exerceix el càrrec de tinent d’alcalde d’hisenda i, per tant, no és el 
més indicat per fer una crítica sobre aquest tema.  
 
El Sr. Mas replica dient que la senyora presidenta coneix de sobra el perquè 
l’Ajuntament de la Seu va retardar el pagament i li hauria de constar que el deute 
pendent va quedar liquidat en el mes de febrer d’enguany, i assenyala que és curiós que 
digui això quan ajuntaments com ara el d’Oliana, que hauria de donar exemple, 
arroseguen deutes des de l’any 1990 i, d’altra banda, considera lamentable que la 
representant màxima de la corporació no sapigui defensar la gestió econòmica de l’ens i 
tracti d’esquivar la seva responsabilitat davant l’existència real d’un dèficit pressupostari 
de l’exercici de 1996 que ultrapassa els 20 milions de pessetes. 
 



La Sra. presidenta dóna per debatut el punt de l’ordre del dia i intervé el Sr. Mas per a 
protestar enegicament sobre la postura de la presidència de tallar el debat sense donar 
oportunitats als consellers de continuar en l’ús de la paraula, cosa que considera com a 
una falta de repecte envers als grups corporatius; en aquest sentit, vol afegir quelcom 
que en un principi no tenia intenció de manifestar però que, a la vista de l’actitud de la 
presidència, vol fer constar: el fet d’haver detectat en el compte general pagaments 
regulars destinats a indemnitzacions de càrrecs polítics amb responsabilitat de govern 
que no havien estat aprovats prèviament, i demana que en una propera Comissió 
Informativa s’informi sobre aquesta qüestió i la raó de la seva justificació.    
 
Finalitzat el debat, la presidència sotmet a votació ordinària  el dictamen de la Comissió i 
el  Ple del Consell Comarcal, per 11 vots a favor i 6 vots en contra, els dels senyors Mas 
Bentanachs, Sinfreu Pascuet, Vilaginés Vila, Soldevila Pagès, Domingo Barnils i Colom 
Pich, ACORDA aprovar, a tots els efectes legals i en la mateixa forma en què ha estat 
rendit per la presidenta i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes, el Compte 
General de l’exercici 1996, integrat pel de la pròpia corporació i el de la societat 
mercantil pública Iniciatives Alt Urgell SA (IAUSA).  
 
 
5. RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE LA 
CORPORACIÓ,  AL 31 DE DESEMBRE 1996. 
 
Examinada la rectificació anual preceptiva de l’inventari de béns redactada pel secretari, 
que reflecteix les altes que hi ha hagut durant el darrer exercici, i trobada conforme. 
 
Atesos els articles 102 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, el Ple de la corporació, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa de 
Finances i Règim Interior i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns, drets i obligacions 
d’aquesta entitat referida al 31 de desembre de 1996, l’import del qual queda fixat en 
678.611.764 pessetes, en incorporar-hi les altes, que ascendeixen a 4.167.030 
pessetes. 
 
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada pel secretari i 
amb el vistiplau de la presidenta, al subdelegat del Govern a Lleida i a la Delegació 
Territorial del Departament de Governació de la Generalitat, d’acord amb el que 
estableixen els articles 86 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de 
règim local  i 105-3 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya. 
 



6. RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE LA 
SEU D’URGELL PER AL MANTENIMENT DE SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL AL 
MUNICIPI CAPÇALERA DE LA COMARCA. 
 
Per unanimitat, s’acorda ratificar el Decret de la presidència núm. 13/97, de data 30 de 
juny d’enguany, en virtut del qual s’ha resolt subscriure un conveni amb l’ajuntament de 
la Seu d’Urgell per tal de regular i de mantenir els serveis d’atenció social al municipi 
capçalera de comarca. 
 
 
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 17/97, SOBRE APROVACIÓ 
DE DUES ADDENDES ALS CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
PER ALS CURSOS 1996/97 I 1997/98 
 
Els presents són informats del Decret de la presidència núm. 17/97 de 29-7-97, 
mitjançant el qual són aprovades l’addenda que modifica el conveni amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs escolar 1996/97 i l’addenda 
del conveni amb el mateix Departament per al curs 1997/98, en les quals es reflecteixen 
les quantitats definitives que per diferents conceptes s’assignen a aquesta comarca com 
a dotació econòmica per als respectius cursos escolars.  
 
La presidenta explica que les quantitats assignades per al present curs escolar 
experimenten un sensible increment en la partida d’ajuts socioeconòmics i geogràfics, 
així com la de transport escolar col.lectiu i ajuts individuals, en haver-hi un augment de 
línies escolars, malgrat s'ha suprimit el transport escolar dels barris de la Seu, i sotmet a 
la ratificació del plenari corporatiu les addendes aprovades a través del Decret abans 
ressenyat. S’obre un torn de paraules en el que intervé el portaveu del grup corporatiu 
del PSC, senyor Mas Bentanachs, per a resaltar la incongruència de no haver-se 
contemplat en el conveni els sectors urbans dels tres barris pertanyents al municipi de la 
Seu d’Urgell: Poble Sec, Sant Antoni i Sant Pere, ja que considera absurd que tres 
nuclis de població amb edificacions dividides entre dos termes municipals de foma 
artificiosa i separades per un simple rec, tinguin un tractament diferenciat en el dret a 
gaudir del transport escolar; davant d’aquesta situació que considera força 
discriminatòria, el Sr. Mas espera que el Consell Comarcal exerceixi una decidida acció 
de suport per tal que l’òrgan competent d’ensenyament reconsideri el tema i rectifiqui la 
seva postura actual de no inclure en el conveni la població escolar dels tres barris 
pertanyents al municipi de la Seu. 
 
En contestació a la intervenció anterior, la presidenta, Sra. Majoral, vol deixar constància 
que des del mes de novembre de l’any passat, el Departament d’Ensenyament ja havia 
comunicat expressament a aquesta corporació que el transport escolar dels tres barris 
de la Seu no podia quedar inclòs en el conveni per aplicació de la legislació vigent, i 
d’aquesta circumstància era sabedor també l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; per tant, el 
Consell Comarcal no ha fet ni més ni menys que signar un conveni ajustat a la normativa 
existent. 
 
En torn de rèplica, el senyor Mas Bentanachs demana només, en nom del seu grup, que 
s’apliqui el sentit comú. 
 



Després d’aquestes intervencions, el Ple del Consell Comarcal acorda, per unanimitat 
dels presents, ratificar el Decret de presidència núm. 17/97 de 29-7-97 i facultar la Sra. 
presidenta per a la signatura dels corresponents documents 
 
 
8. MOCIÓ PER LA QUAL ES PROPOSA DE DEMANAR AL DEPARTAMENT DE 
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES L’ARRANJAMENT I MILLORA 
URGENT DELS TRAMS DE CARRETERA LA SEU D’URGELL-ADRAÉN-TUIXÉN-JOSA 
DEL CADÍ-GÓSOL. 
 
Es presenta al Ple una moció de la consellera del grup de CIU, Sra. M. Teresa Ferrer i 
Cumella, la part dispositiva de la qual és del tenor literal següent: 
 
Proposta al Ple : 
 
Primer. Demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya que als pressupostos de 1998 s’incloguin les previsions 
corresponents per a la realització del tram de carretera Tuixén-Josa del Cadí- Gósol. 
 
Segon. Sol.licitar també a l’esmentada Conselleria l’arranjament i millora urgent dels 
trams la Seu d’Urgell-Adraén i Adraén-Tuixén. 
 
Tercer. Instar a la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a què realitzi les 
gestions oportunes perquè tingui lloc una reunió amb caràcter urgent entre el conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, el delegat de govern de la Generalitat a Lleida i 
els consells comarcals i ajuntaments afectats. 
 
Quart. Comunicar-ho al President de la Generalitat, a la Conselleria de Política 
Territorial i Obes Públiques, a la Delegació del Govern a Lleida, als consells comarcals 
de l’Alt Urgell, del Bergadà i dels Solsonès, i als ajuntaments de Gósol, La Vansa i 
Fórnols, la Coma i la Pedra, St. Llorens de Morunys, Bagà, Solsona i la Seu d’Urgell, així 
com a l’entitat local menor de Josa del Cadí, demanant a les esmentades 
administracions la ratificació del present acord. 
 
Després de les paraules de la Sra. Ferrer, explicant els motius que l'han impulsat a 
presentar aquesta moció, reprodució de la qual ja va ser aprovada per l’Ajuntament de 
Tuixén en sessió plenària del 12 d’agost d’enguany, la presidenta obre un debat en el 
que intervé el conseller del grup d’Esquerra Republicana, senyor Colom Pich, per 
queixar-se, en primer lloc, que aquesta moció no hagi estat circulada als consellers amb 
la convocatòria de la sessió i demana que sigui atès el que tantes vegades ja s’ha 
reiterat respecte a la necessitat d’incorporar les mocions i propostes als ordres del dia 
del plenaris. Per altra banda, i al fil de la moció, vol afegir unes consideracions que 
constitueixen aspectes importants de la qüestió:  1) Ja en el mes de setembre de 1996, i 
en virtut d’una proposició no de llei del grup  d’ERC, el Parlament de Catalunya acordà 
instar al Govern de la Generalitat perquè presentés, abans de finalitzar l’exercici, un pla 
d’inversions per la carretera de referència i, davant d’aquest fet, l’únic que caldria  
demanar al Govern és que s’acompleixi el mandat parlamentari b) Al mateix temps, cal 
denunciar també un altre incompliment per part de la Generalitat referent al tram de 
carretera Ossera-Sorribes-Tuixén, respecte al qual s’instava també des del Parlament a 
què el Govern presentés un pla d’inversions en un termini de 6 mesos. Tots dos són 
casos, diu el conseller, que  constitueixen un exemple clar de flagrant  incompliment. 



 
Pel que fa a la carretera d’Ossera, la presidenta senyora Majoral explica que figurava  
inclosa dintre del programa de camins de la ZOE i la seva execució prevista per a 
començar en el mes d’octubre de 1996 va quedar endarrerida, com ha passat també en 
d’altres, i la sorpresa ha estat quan després d’interesar-nos per aquesta actuació, se'ns 
ha dit que la carretera havia deixat de ser competència d’Agricultura per a passar a 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. 
 
El Sr. Colom replica dient que per sobre d’aquestes disquisicions entre òrgans de 
l’Administració, està el mandat imperatiu del Parlament i aquest no era un altre que 
instar al Govern de la Generalitat a presentar un pla d’inversions en un plaç determinat, i 
aquest plaç no s’ha complert. 
 
Pel grup del PSC, el portaveu Sr. Mas es manifesta d’acord amb les consideracions del 
conseller d’ERC i diu que no s’ha d’oblidar que el compromís de fer la carretera a Gósol 
s’arrossega ja des de l’any 1980 en què era conseller de Política Territorial el Sr. Cullell 
i, per tant, hi ha un incompliment flagrant de més de 15 anys.. 
 
Conclòs el debat, la presidència sotmet la Moció a votació ordinària i és aprovada per 
unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió   
 
 
9. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE BASSELLA 
REFERENT A L’AGREGACIÓ DEL MUNICIPI DE TIURANA AL DE BASSELLA 
 
La presidenta informa sobre l’acord adoptat per l’ajuntament de Bassella amb data 12 de 
juny d’enguany i traslladat a aquest Consell Comarcal per a rebre l’oportuna adhesió, en 
virtut del qual es ratifiquen els diversos acords municipals adoptats pel dit Ajuntament, 
en concorrència amb l’ajuntament de Tiurana,  durant els anys 1994 i 1995, respecte a 
l’agregació total de Tiurana al municipi de Bassella. Aquesta voluntat integradora, diu la 
presidenta, nascuda de la necessitat de restablir d’una forma racional i harmònica 
l’equilibri territorial d’una zona afectada per la construcció del pantà de Rialb i recolçada 
majoritàriament per la voluntat popular, s’ha vist recentment frenada per un acord de 
l’ajuntament de Tiurana que eleva, a instància de 24 veïns del terme muniipal, una 
petició de suspensió de l’expedient d’agregació, després d’haver estat aquell informat 
favorablement per la Comissió de Delimitació Territorial i d’haver-se elevat al Parlament 
de Catalunya, des de fa més d’un any, el corresponent projecte de llei. La senyora 
Majoral sol.licita, per tant, l’adhesió del Consistori a l’acord municipal de Bassella i a les 
al.legacions que en ell són formulades pel fet d’haver-se encallat durant  tan  temps en 
el Parlament de Catalunya el projecte de llei de referència i demana que l’acord de 
recolçament sigui tramès al mateix Parlament. A la vista de la proposta, el portaveu del 
grup corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs, considera que fora  més propi dir 
que el projecte es troba encallat al si d’un grup polític deteminat i, per això, entèn que 
aquest trasllat s’ha de fer als representants dels diferents grups parlamentaris  més que 
al propi Parlament. La presidenta contesta que la paralització produïda no es pot imputar 
a cap grup parlamentari sinó que és fruit d’una petició de suspensió feta des dels 
ajuntaments de Tiurana i Pons. 
 
Després de les intervencions anteriors, el Ple del Consell Comarcal, amb el dictamen 
favorable de la Comissió de Govern, a proposta de la presidenta i per unanimitat  dels 
17 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 



 
ADHERIR-SE i donar suport a l’acord de l’Ajuntament de Bassella, de data 12 de juny 
de 1997, en el sentit de reiterar a la presidència del Parlament de Catalunya la 
necessitat de remoure els obstacles que fan que el projecte de llei sobre agregació total 
del terme municipal de Tiurana al municipi de Bassella, d’aquesta comarca, no hagi 
pogut rebre encara l’oportuna sanció legislativa, malgrat haver estat elevat al Parlament 
desde ja fa més d’un any.  
 
 
10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA CARTA D’AALBORG, EN FAVOR DEL MEDI 
AMBIENT 
 
Vist l’escrit tramés per  l’Hble. Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el qual es demana l’adhesió d’aquesta corporació a la Carta d’Aalborg editada 
pel Departament de Medi Ambient, amb la col.laboració de The European Sustainable 
Cities & Towns Campaign, el Ple del Consell Comarcal, amb el dictamen favorable de la 
Comissió de Govern, a  proposta de la presidenta de la corporació, i per unanimitat dels 17 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:   
 
ADHERIR-SE a la Carta d’Aalborg, com a instrument internacional que en l’àmbit local 
marca la pauta en la sostenibilitat del desenvolupament de la humanitat, constitueix el punt 
d’arrencada d’un moviment d’ens locals a favor del medi ambient que abasta tots els 
continents i dóna un pas públic significatiu en un projecte de pais en què estem tots 
implicats. 
 
 
11. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
MINISTERI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
PER A LA PROGRESSIVA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA INTERCOMUNICAT DE 
REGISTRES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN L’ÀMBIT DE CATALUNYA. 
 
La presidenta informa que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri 
d’Administracions Públiques de l’Estat vàren signar un conveni marc per a col.laborar en 
la progressiva implantació d’un sistema intercomunicat de registres de les administra-
cions públiques en l’àmbit de Catalunya; aquest conveni, enmarcat en el context de les 
principals tendències de futur en les polítiques de modernització i millora de les 
administracions públiques dels països socialment avançats, constitueix el pressupost 
previ perquè les entitats locals radicades al territori de Catalunya puguin adherir-se 
assumint les obligacions de caire purament administratiu que contempla la clàusula 
setena de l’esmentat conveni; d’aquesta manera, la presidenta proposa l’adhesió del 
Consell Comarcal al Conveni Marc, donant també resposta a la moció que, en el seu 
dia, va aprovar el Ple a petició del conseller del PP, senyor Josep Mijana i Vilana. 
 
Així doncs, el Ple del Consell Comarcal, amb el dictamen favorable de la Comissió de 
Govern, a proposta de la presidenta, i per unanimitat dels 17 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
Primer.  Sol.licitar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Urgell al Conveni Marc de 17 
de maig de 1997, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2409 de 
10-6-1997, per a la col.laboració en la progressiva implantació d’un sistema intercomu-
nicat de registres de les administracions públiques en l’àmbit de Catalunya. 
 



Segon. Trametre certificat d’aquest acord al Sr. director general de Serveis d’Informàtica 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
d’oportuna constància. 
 
 
12. PROPOSTA D’AL.LEGACIONS AL MAPA ESCOLAR DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE CATALUNYA. 
 
La presidenta explica que s’ha obert un període d’informació pública, a l’efecte de presentar  
al.legacions respecte a la proposta de Mapa Escolar de Formació Professional de 
Catalunya ; tot i considerar-se, assenyala, que aquest Mapa és correcte i respon, en línies 
generals, a les necessitats que s’han de satisfer en l’àmbit de la formació professional, en el 
cas de la nostra comarca cal fer no obstant alguna observació sobre la necessitat de  
continuar mantenint, i fins i tot d’ampliar a d’altres mòduls, la formació professional que 
presten el Col.legi la Salle de la Seu i l’IES Aubenç d’Oliana , centres que no es contemplen 
en l’actual Mapa escolar. 
 
Davant l’exposat anteriorment, i atès: 
 
1r. Que el Mapa Escolar de Formació Professional parteix amb realisme de l’actual xarxa de 
centres docents fent compatible l’assoliment d’una major qualitat i una distribució territorial 
equilibrada de l’oferta arreu de Catalunya. 
 
2n. Que en la determinació de la distribució de l’oferta entre centres públics i privats 
concertats, es pren com a referència la proporció d’alumnat que es donava en el curs 
1994/95, perquè en aquest curs encara no hi havia una implantació significativa dels nous 
ensenyaments professionals i és per això que es presenten, per a cada comarca, les xifres 
percentuals d’aquesta distribució. 
 
3r. Que la programació anual dels ensenyaments haurà de tenir en compte l’existència de 
centres de titularitat pública i de titularitat privada sostinguda amb fons públics per tal 
d’atendre la totalitat de la demanda existent, i, en general, es parteix de la proporció que hi 
ha de l’oferta d’ensenyaments professionals en centres públics i privats concertats. 
 
4t. Que es tracta d’assolir un equilibri entre el necessari agrupament de cicles formatius per 
afavorir-ne la qualitat i la convenient extensió territorial de l’oferta que faciliti l’accés de la 
població escolar als ensenyaments professionals, amb el qual s’afavoreix també l’equilibri 
territorial de Catalunya i la qualificació professional del major nombre possible de ciutadans. 
 
5è. Que el Mapa que es proposa resta obert a la incorporació de nous ensenyaments 
professionals o a la seva supressió, si l’oferta no s’ajusta a les demandes de formació, i és 
un mapa que permet, i demana, la participació de tots els implicats en la seva constant 
millora. 
 
6è. Que, malgrat tot això, en el cas de la nostra comarca de l’Alt Urgell el Mapa només 
contempla com a centres impartidors de cicles formatius de la formació professional l’IES 
Escola Agrària del Pirineu, del municipi de Montferrer i Castellbó, i l’IES Joan Brudieu de la 
Seu d’Urgell. 
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 17 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 



 
Primer. Formular, dintre del termini assenyalat, al.legacions a la proposta del Mapa Escolar 
de Formació Professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
amb referència a la comarca de l’Alt Urgell, i concretades en els punts següents: 
 
1. Sol.licitar que dintre de la relació de centres impartidors de l’ensenyament de formació 
professional pertanyents a la nostra comarca, es contempli  també el col.legi privat 
concertat la Salle, de la Seu d’Urgell en les branques que ja venia impartint:  
 
- Administratiu  comercial (primer i segon grau) 
- Mecànica-automoció 
- Electricitat-electrònica  
 
més un nou mòdul d’Informàtica que ara com ara té en tràmit de negociació  
 
2.  Que, en el mateix sentit, s’inclogui en la relació de centres impartidors de l’ensenyament 
de formació professional a la nostra comarca, l’IES AUBENÇ d’Oliana, amb les branques 
de: 
 
-Electricitat-Electrònica, grau mitjà 
-Tècniques industrials, grau mitjà 
 
més les altres especialitats que expressament demanen, tant la corporació municipal 
d’Oliana com el propi centre IES AUBENÇ, petició a la qual el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell s’adhereix i dóna el més ampli suport . 
 
Segon.  Facultar àmpliament la presidenta de la corporació comarcal, Sra. M. Dolors 
Majoral i Moliné, perquè formalitzi les corresponent al.legacions a la Proposta de Mapa 
Escolar de Formació Professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya davant la Delegació Territorial  d’Ensenyament a Lleida   
 
 
13. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Els presents es donen per assabentats dels decrets següents dictats per la presidenta a 
partir de l’últim Ple ordinari celebrat: 
 
- Decret núm. 12/97 pel qual es resol demanar a la Diputació de Lleida l’aplicació d’un 
romanent d’obra inclosa al Pla Específic 1993. 
 
- Decret núm.13/97, pel qual es resol subscriure un conveni amb l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell per tal de regular i mantenir els serveis d’atenció social al municipi capçalera de 
la comarca. 
- Decret núm. 14/97, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’entitat de 
l’exercici 1996, amb el resum següent: 
 
 Fons líquids al 31-12-1996 ..................................................   22.233.053 PTA  
 Drets pendents de cobrament a la mateixa data ............ 545.263.957 PTA 
                  
            SUMA ...................................................................................... 567.497.010 PTA 
 



 Obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes  
 a la mateixa data .................................................................  581.302.805 PTA 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 
 
 al 31-12-1996 .......................................................................  - 13.805.795 PTA 
 
 
- Decret núm. 15/97, pel qual es declara improcedent, per manca de candidats, convocar el 
tribunal  del concurs per a proveir el lloc vacant d’interventor de fons de la corporació. 
 
- Decret núm. 16/97, pel qual s’adjudica a l’industrial taxista Lluís Obiols i Capdevila la 
prestació del servei de transport  públic discrecional de viatgers per carretera amb reiteració 
d’itinerari i cobrament individual entre la Seu d’Urgell i Sort. 
 
- Decret núm. 18/97, pel qual s’adjudica al constructor J. Picart i Picart l’obra anomenada 
“Construcció de serveis sanitaris al refugi de l’Arp”, del municipi de la Vansa i Fórnols. 
 
- Decret núm.21/97, pel qual es deleguen al conseller Joan Orrit i Armengol, president de la 
Comissió de Finances i Règim Interior, les funcions d’ordenador de pagaments. 
 
 
14. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
- La presidenta informa que s’ha rebut el testimoni d’agraïment del lendakari del govern 
d’Euskadi, Sr. José Antonio Ardanza, així com del president del PP al País Basc, amb motiu 
de la moció de condena i solidaritat aprovada en la darrera sessió extraordinària del Consell 
Comarcal i tramesa a diferentes instàncies del pais a conseqüència del segrest i assassinat 
del regidor de l’ajuntament d’Ermua, Miguel Angel Blanco. 
 
- La presidenta informa també de l’escrit tramés pel Subdirector General de Impuestos 
sobre el Consumo de l’Administració de l’Estat, en el qual s’argumenta jurídicament, davant 
la Moció aprovada pel Consell Comarcal en el plenari del mes de maig d’enguany, la 
impossibilitat legal, per exigències pressupostàries, de poder reduir el tipus impositiu de 
l’IVA als serveis prestats a usuaris de centres residencials . 
 
 



15. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es formula una pregunta per part del conseller del 
grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. Miquel Colom i Pich, adreçada a la Sra. 
presidenta  i expressada en els termes següents: 
 
- “Quina és la finalitat de la societat que va ser creada sota el nom de “Serveis Rurals 
de l’Alt Urgell Societat Cooperativa Catalana Limitada” i quins són els lligams amb el 
Consell Comarcal que vostè presideix ?” 
 
La presidenta contesta verbalment la pregunta fent una àmplia exposició del tema i cita  
com a antecedent l’innovador projecte d’electrificació rural fotovoltaica que l’empresa 
ECOTECNIA va redactar per a la comarca a la vista de l’estudi de necessitats realitzat 
pels serveis tècnics del Consell Comarcal, projecte que ha representat una inversió de 
115,6 milions de pessetes amb finançament provinent de diferents fons institucionals i 
en el que els usuaris havien de contribuir amb el 40% de la inversió; davant la 
impossibilitat de poder assumir directament aquesta obligació, s’han pogut obtenir de la 
ZOE 11,5 milions de ptes de subvenció i 22 milions mitjançant un crèdit al 4% i a 20 
anys, del qual només podia ser destinatària una cooperativa de serveis o associació 
legalment constituïda; és arran d’això i per aquesta raó que va nèixer SERAU (Serveis 
Rurals de l’Alt Urgell, Stat. Coop S.L.)  formada inicialment amb 14 socis de diferents 
indrets de la comarca, en la tramitació de la qual i en els seus estatuts va col.laborar, 
igual que en altres casos, el Consell Comarcal a través del servei de dinamització 
laboral, amb l’única diferència que en aquest cas s’ha exercit una tutela especial per tal 
de poder completar-li el finançament que, de no ser cooperativa, no hauria pogut 
obtenir, i se li ha facilitat el domicili social en el propi edifici del Consell degut la dispersió 
geogràfica de la seva activitat; a partir d’aquest moment i des de fa ja 3 o 4 anys, 
SERAU funciona sola i és de suposar que continuï com a tal cooperativa. 
 
Finalitzada l’explicació de la presidenta, el conseller  Sr. Colom vol fer constar que la raó 
d’haver formulat aquesta pregunta és més fruit d’una anomalia motivada perquè ja fa 9 
mesos que té aprovada una subvenció de 4.300.000 PTA provinent del Ministeri 
d’Indústria, i li van notificar ja vàries vegades que té els diners a la seva disposició en la 
Delegació d’Indústria de Lleida, però ningú es presenta a fer-se càrrec d’aquells.  
 
- El conseller, senyor Jordi Mas i Bentanachs, ratifica el que ja va dir en el curs del debat 
d’aprovació del compte general i  formula un prec a l’equip de govern sobre la necessitat  
de tractar en una propera reunió de la Comissió de Finances sobre el tema del deute 
que tenen contret, des de fa anys, amb el Consell diversos ajuntaments de la comarca, i 
la proposta d’adopció de les mesures adients perquè la situació es pugui regularitzar.  
 
 
16. ASSUMPTE D’ URGÈNCIA: EXPEDIENT SOBRE OPERACIÓ DE TRESORERIA. 
 
Fora de l’ordre del dia, a petició de la presidenta i mitjançant declaració prèvia 
d’assumpte d’urgència, s’examina la proposta presentada pel conseller delegat de l’àrea 
de finances, Sr. Orrit, sobre la necessitat de  concertar, amb caràcter urgent,  una 
operació de tresoreria en base a les dades següents: 
 
- Import de l’operació.............................................................. 40.000.000 PTA 
- tipus d’interès màxim...........................................................  MIBOR més 0,25% 



- revisió trimestral 
 
Vist el certificat de l’interventor, unit a la proposta, que acredita que l’import de l’operació 
a concertar no excedeix del 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en el 
darrer exercici liquidat corresponent a l’any 1996. 
 
Vistos els articles 52 i 53 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en la nova redacció que resulta de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la 
sessió i mitjançant el quòrum de majoria absoluta de l’article 47.3 g) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la concertació d’una operació de tresoreria per un import de 40.000.000 
de pessetes, en les mateixes condicions que es preveuen en la proposta presentada per 
la conselleria delegada de finances. 
 
Segon. Lliurar consulta a les diferents sucursals d’entitats bancàries de la comarca als 
efectes de presentació d’ofertes. 
 
Tercer. Facultar ampliament la presidenta de la corporació perquè, mitjançant l’informe 
previ de la Comissió Informativa de Financesa i Règim Interior, pugui contractar  
l’operació amb aquella entitat que ofereixi unes millors condicions econòmiques i 
financeres per als interessos de la corporació comarcal, i subscriure amb la seleccio-
nada els documents necessaris per a la formalització del crèdit. 
 
Quart. Afectar en garantia de la devolució del crèdit i de les despeses financeres que 
l’operació comporta, la dotació econòmica provinent del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya en la part que sigui necessària per a cobrir la devolució del prèstec i el cost 
de l’operaciió .  
 
 
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. 999086 al núm. 
999092, i comprèn un total de 7 folis, numerats del 21 a 27. 
 
La Seu d'Urgell,  5 de setembre de 1997 
 
El secretari 


