
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 8/97 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 13 de novembre de 1997. 
Durada: de 21 a 22,40 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 
- Josep Ma. Solà i Solà, conseller 
-  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 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller  
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
- Emili Valero i Mallea, secretari-interventor qui exerceix el càrrec d’interventor habilitat de la 
corporació i qui actua com a fedatari delegat en substitució per absència justificada del 
titular de la secretaria, Josep Lluís Rodríguez Morán. 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Jordi Sinfreu i Pascuet, conseller  
 
Alcaldes presents: 
 
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde Cabó 
- Antonio Céspedes Martinez, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2. Conveni de col.laboració amb el Departament de Cultura en matèria d’informació 
juvenil. 



3. Conveni de col.laboració amb l’INCAVOL per al desenvolupament a la comarca del 
Servei Català del Voluntariat. 
4. Proposta d’adhesió a la Declaració de l’Any Europeu contra el Racisme. 
5. Reglament de règim interior per a regular les exposicions culturals a l’edifici del 
Consell Comarcal. 
6. Presa de coneixement dels Decrets de presidència. 
7. Despatx oficial i informes de presidència. 
8. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l’acta de la sessió anterior, amb les esmenes següents 
introduïdes a petició del conseller, senyor Jordi Mas i Bentanachs: 
 
- A la pàgina 5 de l’acta, paràgraf 2 del punt 5 de l’ordre del dia, on diu: ...”la senyora 
presidenta coneix de sobra el perquè l’ajuntament de la Seu ha retardat el pagament”..., 
ha de dir: ...”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”...... 
 
- Al paràgraf 3 de la mateixa pàgina i del mateix punt de l’ordre del dia, on diu:.....”un 
volum considerable de despesa”....., ha de dir...”pagaments regulars destinats a”.... 
 
 
2. CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE CULTURA EN 
MATÈRIA D’INFORMACIÓ JUVENIL 
 
Vist el projecte de conveni de col.laboració en matèria d’informació juvenil entre el 
Consell Comarcal i la Secretaria General de Joventut del Departament de Cultura de la 
Generalitat; 
 
Atès que aquest conveni és conforme amb els interessos de la corporació i satisfà les 
necessitats de la nostra comarca en l’ordre d’endegar les accions necessàries per tal de 
dotar a tots els integrants de la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil del 
material informàtic necessari a fi de poder-se connectar amb la xarxa Infovia, així com 
per a l’elaboració de les aplicacions informàtiques necessàries per a oferir mitjançant la 
dita xarxa molta de la informació que els joves sol.liciten ; 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis Públics; 
 
El Ple del Consell Comarcal, per assentiment de tots els membres corporatius presents 
a la sessió, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en matèria d’informació 
juvenil, en els mateixos termes en què ha estat redactat, un exemplar del qual figurararà 
com a annex del present acord. 
 



Segon. Facultar la presidenta de la corporació, senyora M. Dolors Majoral i Moliné, per a 
la formalització i signatura del dit conveni. 
 
 
3. CONVENI  DE COL.LABORACIÓ AMB L’INCAVOL PER AL DESENVOLUPAMENT 
A LA COMARCA DEL SERVEI CATALÀ DEL VOLUNTARIAT 
 
Vist el projecte de conveni entre l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL) del 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell sobre adhesió al Servei Català del Voluntariat que té per objectiu informar i 
intercomunicar, a través de la xarxa Internet, a tothom que estigui interessat en el món 
del voluntariat, així com oferir serveis a entitats i voluntaris; 
 
Atès l’interès públic i la utilitat social que per a la comarca ofereix aquesta col.laboració 
mútua d’informació i d’intercomunicació en un àmbit d’actuació de primordial importància 
des del punt de vista de la protecció i de la solidaritat ciutadana; 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa de 
Serveis i per unanimitat dels 18 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Institut Català del Voluntariat del 
Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a participar i 
formar part del Servei Català del Voluntariat, en els mateixos termes en què ha estat 
redactat, un exemplar del qual figurararà com a annex del present acord. 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació, senyora M. Dolors Majoral i Moliné, per a 
la formalització i signatura del dit conveni. 
 
 
4. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE L’ANY EUROPEU CONTRA EL 
RACISME 
 
A proposta de la presidència i per assentiment de tots els membres corporatius presents 
a la sessió, el Ple acorda manifestar l’adhesió del Consell Comarcal a la Declaració de 
l’Any Europeu contra el Racisme i als principis que d’aquesta es desprenen, sota 
l’eslògan següent: “EUROPA CONTRA EL RACISME, CATALUNYA CONTRA EL 
RACISME” 
 
 
5. REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR PER A REGULAR LES EXPOSICIONS 
CULTURALS A L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL 
 
La presidenta exposa que en l’àmbit de les activitats culturals que promou la Comissió 
Informativa de Serveis, s’ha vist la necessitat d’establir unes bases que regulin de 
manera racional la utilització dels espais de la seu consistorial, destinats a albergar el 
conjunt d’exposicions pictòriques i d’altres mostres artístiques i culturals que al llarg de 
cada any s’exposen al públic a la planta baixa de l’edifici del Consell Comarcal 
mitjançant el corresponent concert amb els artistes sol.licitants; es tracta, doncs, de 
dictar una normativa que estableixi els requisits formals que han de reunir les propostes 
dels expositors, temini de presentació de sol.licituds dins de cada exercici, criteris de 
selecció, durada màxima i horaris de les exposicions, contraprestacions dels promotors i 



altres aspectes derivats dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les obres o el 
material exposat. 
 
Després d’un intercanvi de consideracions sobre el contingut de la normativa elaborada i 
d’expressar-se el parer unànime dels corporatius sobre la necessitat i conveniència de 
regular la matèria, intervenen els consellers senyors Muñoz i Mas Miró per a fer constar 
que al si de la Comissió Informativa s’havia parlat d’introduir en el Reglament, als 
efectes d’eximir de responsabilitat a l’ens comarcal, la possibilitat d’exigir a l’expositor 
una pòlisa d’assegurança que respongués dels eventuals danys que per pèrdua, 
substracció, incendi o altres riscs poguessin esdevenir en les obres i  material exhibit 
durant el temps de la seva exposició, prevenció que la presidenta considera salvada a 
tenor del que de forma expressa estableix l’article 12 del Reglament respecte al fet 
d’eximir de responsabilitat al Consell Comarcal per raó dels danys de tota mena que 
eventualment es puguin produir, així com tampoc per raó de pèrdues o substraccions; 
serà, per tant, un problema de cobertura de riscs que dependrà exclusivament de la 
voluntat de l’expositor. 
 
Finalitzades les anteriors intervencions, el Ple del Consell Comarcal, acceptant el 
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis i per unanimitat dels presents, 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de règim interior per a regular les exposicions 
culturals a l’edifici del Consell Comarcal, en la forma com ha estat elaborat pels serveis 
tècnics de cultura i dictaminat per la Comissió de l’àrea, un exemplar del qual figurarà 
com a annex a l’expedient de l’acta. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’esmentat Reglament i complimentar els tràmits 
de procediment que determina l’article 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya . 
 
Tercer. Elevar a definitiva de forma automàtica aquesta aprovació inicial, si durant el 
termini d’informació pública no es produeix cap reclamació, al-.legació o suggeriment al 
Reglament.       
 
 
6. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
El ple acorda donar-se per assabentat del següents Decrets dictats per la presidenta des de 
la darrera sessió plenària: 
 
- Decret núm. 22/97, sobre requeriment a l’entitat FOACSA per a realitzar a la vista de 
l’informe lliurat per l’enginyer tècnic industrial d’aquesta corporació adscrit a l’àrea de medi 
ambient, un conjunt d’obres de restauració en la finca “Prat de les Mates”, un cop finalitzada 
la funció d’abocador de pedres i terres a què s’havia destinat l’esmentada finca prèvia la 
corresponent autorització preceptiva. 
 
- Decret núm. 23/97, sobre autorització, a l’empara de l’article 199.1 de la Llei 13/1995, de 
18 de maig, una pròrroga de sis mesos al contracte de consultoria i assistència tècnica 
formalitzat amb  l’enginyera agrònoma en l’especialitat de fisotècnica, senyora Iolanda Arnal 
i Dueso, per al desenvolupament del projecte “Pyrenergia”. 
 



- Decret núm. 25/97, sobre adjudicació d’un contracte de formalització de crèdit, mitjançant 
la concertació d’una operació de tresoreria per un import de 40.000.000 ptes, en favor de 
l’entitat de crèdit Caixa de Catalunya.   
 
 
7. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La presidenta informa sobre els següents punts d’interès : 
 
a) En relació amb el programa LIFE, assenyala que s’han aprovat 5 projectes a tot 
l’Estat espanyol dels 200 presentats, un dels quals, en el que col.laboren la Universitat 
de Lleida conjuntament amb d’altres entitats i institucions pretén fer un estudi a Ossera 
per tal de racionalitzar i incrementar la producció d’herbes davant la forta demanda que 
la persona de l’esmentada localitat que es dedica al cultiu i a la seva comercialització 
rep principalment dels Estats Units; es tracta d’un estudi experimental de gran utilitat 
que podria servir de base per a realitzar actuacions simililars en altres petites finques i  
contribuir de manera favorable en el desenvolupament econòmic de la comarca. 
 
b) Pel que fa a la reflexió feta pel conseller Sr. Colom al final de la contestació donada 
per la presidència a la pregunta que el dit conseller va formular en la passada sessió 
plenària sol.licitant informació sobre la situació de la societat “Serveis Rurals de l’Alt 
Urgell Societat Cooperativa Limitada”, la presidenta vol desfer el malentés produït quan 
el conseller denunciaba l’anomalia d’estar retinguda i sense cobrar durant 9 mesos una 
subvenció de 4.300.000 ptes concedida a l’esmentada societat i,en aquest sentit, la Sra. 
Majoral fa constar que després de l’entrevista que va tenir l’endemà amb el president i la 
secretària de la dita entitat, va quedar clar que la subvenció ja fou cobrada el passat 
mes de juliol.  
 
c) La presidenta informa de l’escrit d’agraïment tramès per la Universitat Tècnica d’Estiu 
(UNITEC) per l’èxit assolit amb motiu de la celebració de les conferències sobre els 
programes integrats de desenvolupament rural que van tenir lloc en doble jornada en 
l’edifici del Consell Comarcal, a les quals varen assistir-hi unes 80 persones. 
 
d)  La presidenta dóna compte dels acords tramesos pels ajuntaments de la Coma i la 
Pedra i de Gósol en els quals i a l’igual del que es va acordar en el plenari comarcal del 
passat 4 de setembre per iniciativa de l’ajuntament de Josa i Tuixén, es demanava una 
urgent actuació en el tram de la carretera Tuixén-Josa del Cadí-Gósol. En relació amb el 
tema, explica l’entrevista celebrada amb el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en la qual es va informar que aquest tram de carretera es considerava 
prioritari, que estava en fase de redacció el projecte i que es calculava, un cop aprovat 
el projecte, que l’obra pogués tirar endevant a partir del mes d’abril de 1998, tot i que 
aquesta actuació es podria allargar més o menys en funció de poder disposar o no de 
subvenció europea, tenint en compte que el tram de carretera va fins a Gósol i aquesta 
localitat ha estat inclosa dintre d’una zona deprimida afectada pel tancament de les 
mines; si aquest finançament fos possible, les obres de la carretera podrien realitzar-se 
durant el bienni 1998-1999 i, en cas que la Generalitat s’hagués de fer càrrec 
íntegrament del finançament, l’actuació podria prollongar-se una mica més.  
 
e) Respecte a l’acord pres a l’últim plenari corporatiu d’adherir-se i donar suport a 
l’ajuntament de Bassella en el sentit de demanar al Parlament de Catalunya que es 
clarifiqui en un sentit o en un altre el tema de l’agregació del municipi de Tiurana i que 



es doni llum verd al projecte de llei aturat des de fa temps per interferències 
sobrevingudes, la presidenta informa de l’escrit rebut en el que el president del 
Parlament català acusa rebut de l’acord tramès i manifesta que li ha donat el trasllat 
oportú a la Mesa per tal que els representants polítics adoptin la decisió adient. 
 
f) Informa sobre l’escrit del conseller de Medi Ambient donant les gràcies per l’adhesió 
de la corporació comarcal a la carta d’Aalborg. 
 
g) La presidenta recorda als alcaldes presents que tots aquells ajuntaments que hagin 
demanat i obtingut subvenció per a consultoris mèdics, tenen de temps fins al 30 de 
desembre per a justificar les obres o adequacions realitzades, amb la possibillitat de 
demanar una única pròrroga, transcorreguda la qual sense justificar-se les actuacions  
donaria lloc a perdre la subvenció. 
  
h) Dóna compte als alcaldes i consellers, de la Resolució de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques publicada al DOGC núm. 2513 de 7.11.97, sobre 
convocatòria de subvencions a ajuntaments de muntanya per al finançament de les 
operacions necessàries per a la neteja i el manteniment de carreteres i vies de 
comunicació municipals afectades per les nevades i recorda que el termini per a 
demanar aquestes ajudes finalitza el proper 7 de gener de 1998.  
 
i) Finalment, informa que el proper dia 29 del mes que som s’inaugurarà la línia la Seu -
Sort i Sort -la Seu 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat,  el conseller d’ERC, Sr. Colom i Pich , eleva un prec a la presidenta 
perquè es demani al Departament de Carreteres de la Generalitat una actuació urgent 
en l’acondicionament total  del tram de la carretera C-1313  afectat per les esllavissades 
produïdes, a l’alçada de la Rèula, a conseqüència de les plujes del passat mes de 
gener, ja que s’ha construït el mur de contenció i ha quedat sense reparar el ferm de la 
carretera, ,amb el consegüent perill d’accidents i el perjudici que això comporta per a la 
fluïdesa del trànsit en aquella zona.  
 
El Consistori s’adhereix íntegrament al prec formulat i la presidenta promet traslladar la 
petició  a les instancies competents de carreteres de la Generalitat.  
 
 
9. ASSUMPTES D’URGÈNCIA: 
 
A proposta de la presidenta, i mitjançant la majoria absoluta dels membres corporatius que 
integren legalment el Ple, s’acorda per assentiment ampliar l’ordre del dia amb els següents 
punts d’urgència:  
 
 
9.1. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 24/97 
 
Per unanimitat, s’acorda ratificar el Decret núm. 24/97 de la Sra. presidenta, mitjançant el 
qual es resolt de delegar en l’ajuntament d’Organyà, a resultes de l’acceptació per part del 
dit ajuntament i de la preceptiva autorització de la Diputació de Lleida, l’execució i 



contractació de l’obra núm. DL-1997/2002-PG anomenada “Complement de l’eixamplament 
de l’accés a la Vall de Cabó-tram urbà d’Organyà", inclosa al programa especific de 
l’exercici 1997, amb un pressupost total d’11.832.667 ptes i una subvenció de 8.149.400 
ptes. 
 
 
9.2 PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE COMPLIMENT D’ACTUACIONS EN 
MATÈRIA D’ORDENACIÓ D’EXPLOTACIONS A LA COMARCA DE L’ALT URGELL 
 
A iniciativa de la Sra. presidenta, s’acorda aprovar per unanimitat dels 18 membres 
corporatius presents a la sessió, una proposta adreçada al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, expressada en els termes següents: 
 
“El Decret 290/1989, de 25 d’octubre, declarava la comarca de l’Alt Urgell zona d’ordenació 
d’explotacions i acordava actuacions en aquesta matèria durant un termini que finalitzava el 
31 de desembre de 1995; alhora, mitjançant el Decret 343/1995, de 28 de desembre, es 
prorrogaven aquestes actuacions fins el 31 de desembre de 1997. 
 
I, 
Atès que en el període de pròrroga pràcticament no s’han fet actuacions ni s’ha reunit la 
Junta Comarcal de la ZOE (anys 1996/97); 
 
Atès que a finals d’aquest any s’acaben les actuacions previstes en els Decrets esmentats, i 
tenint en compte que resten actuacions per completar, aprovades mitjançant les Ordres de 
26 de juliol de 1990 (1a. fase d’actuació), de 28 de novembre de 1991 (2a. fase), de 14 de 
juny de 1993 (3a. fase) i pendent de publicació la 4a. fase, que a instàncies d’aquest 
Consell Comarcal i dels respectius ajuntaments es va proposar a la Junta Comarcal de la 
ZOE el 29 d’abril de 1994 i es ratificà la seva aprovació en la Junta del 31 de març de 1995; 
 
En conseqüència, es demana al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya: 
 
Primer. Que l’Alt Urgell continui essent Zona d’Ordenació d’Explotacions fins a finalitzar les 
actuacions previstes en les Ordres esmentades que aprovaven la 1a., 2a. i 3a fase 
d’actuació (annex I) 
 
Segon. Que es disposi la publicació de l’Ordre de la 4a. fase de la ZOE amb les obres 
aprovades en les Juntes Comarcals de 29 d’abril de 1994 i de 30 de març de 1995 (annex 
II) 
 
Tercer. Lliurar certificat d’aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
juntament amb els annexos I i II i facultar la presidenta de la corporació per a realitzar totes 
les gestions que siguin necessàries davant les instàncies competents amb vistes a 
l’efectivitat de l’acordat.  
 
 
9.3 MOCIÓ SOBRE EL DECRET NÚM. 275/1997, DE 17 D’OCTUBRE, (DOGC NÚM. 
2505 DE 28.10.1997). 
 
Es llegeix una moció presentada pel conseller d’ERC, senyor Colom i Pich referent a la 
derogació per Decret 275/1997, de 17 d’octubre, del Decret 287/1986, de 25 de setembre, 



pel qual s’establien ajudes i actuacions directes de la Generalitat per a la promoció de les 
estacions d’esquí nòrdic. L’esmentada  moció és del tenor literal següent:: 
 
“Després de la decisió del Govern de la Generalitat de Catalunya de derogar el Decret 
d’ajudes i actuacions per a la promoció de les estacions d’esquí nòrdic, considerant que és 
una font d’ingressos important per la nostra comarca i que sense ajut institucional no es pot 
tirar endevant obres per la millora d’infraestructures de les instal.lacions esmentades, i 
l’adequació dels serveis a la demanda de les persones que les utilitzen. Crec que sense 
ajut no podrem competir mai ni en servei ni en qualitat amb altres pistes d’altres estats, per 
competir s’ha d’invertir i per invertir necessitem institucions. Any rera any  totes les 
estacions d’esquí nòrdic estan guanyant practicants i això repercuteix positivament en 
l’economia dels pobles de la nostra comarca. 
 
Sempre ens parlen del reequilibri territorial i d’igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans 
que formen l’estat català, però cada vegada més veiem que no és així, ja que en molts 
aspectes surten afavorits els qui viuen a prop de les grans ciutats i per desgràcia  moltes 
vegades en demèrit dels habitants dels Pirineus, és  per això  que 
 
DEMANO  
 
Que el Consell Executiu de la Generalitat aprovi un nou Decret d’ajuda a la promoció de les 
pistes d’esquí nòrdic i que asseguri una dotació pressupostària anual com era vigent des de 
1986” 
 
La presidenta, a la vista de la moció presentada, manifesta que en el moment de redactar la 
moció, possiblement el Sr. Colom no estava suficientment assabentat del veritable abast del 
Decret de derogació  tenint en compte que del paràgraf 3 de l’exposició de motius d’aquest 
es desprèn que era innnecessari mantenir el Decret 287/1986 atès que de forma paral.lela 
ja existien altres actuacions interdepartamentals permanents, especialment les dedicades a 
zones de muntanya, combinades amb una línia de prèstecs per a la millora de la qualitat de 
les ofertes ja existents i, per això, la derogació del Decret abans esmentat no vol dir que 
necessàriament hagin de desparèixer aquests tipus d’ajuts; de manera concreta, cal 
considerar en aquest cas l’Ordre de 17 de desembre de 1996, de concessió, en el marc del 
Pla Futures 1996-1999, de subvencions en matèria de creació de nous productes turístics 
en el qual es tipifiquen les actuacions de creació, ampliació o millora de les instal.lacions 
per a la pràctica de l’esquí nòrdic com a objecte de subvenció; per altra part, cal tenir en 
compte que el Pla comarcal de Muntanya inclou dotacions específiques per a la promoció 
de l’esquí nòrdic que es tradueixen en 8 milions de pessetes per a cadascun dels exercicis 
1995, 1996,1997, aquests dos darrers encara per complir i, fora convenient aprofitant la 
moció, recordar la necessitat de què s’executin aquestes previsions del Pla Comarcal de 
Muntanya. 
 
El conseller Sr. Mas intervé en el debat per a manifestar, des de la seva experiència 
municipal, que el Pla Futures és una gran bossa pressupostària a través de la qual es 
poden finançar molts projectes d’índole diferent i que en el cas de la promoció de l’esquí 
nòrdic, s’ha lluitat ja des de principis dels anys 1980 i s’tractat de mentalitzar a les instàncies 
competents perquè s’estableixi una línia específica d’ajut amb aquesta finalitat concreta; per 
tant, sembla una excusa de mal pagador derogar un decret que estableix un ajut específic a 
l’esquí nòrdic a l’empara de l’existència d’una Ordre dictada en el marc d’un Pla 
excessivament genèric; en aquesta moció, diu, es parla simplement de mantenir uns ajuts 
concrets, adreçats al desenvolupament de les estacions d’esquí nòrdic. 



 
La Sra. Presidenta insisteix en la idea, tal com es desprén de la part expositiva del Decret 
derogatori, que l’Ordre de 17 de desembre de 1996 introdueix una sèrie de mecanismes de 
subvenció substitutoris d’aquell; considera que la moció ha d’incidir en la necessitat de 
poder acollir-se per a les actuacions concretes de l’esquí nòrdic a la línia de subvencions 
que contempla l’Ordre referenciada i, a més, demanar que es compleixin les previsions que 
en aquest sentit preveu el Pla Comarcal de Muntanya. 
 
A la vista de l’exposició feta per la presidenta, el ponent de la moció, Sr. Colom, assenyala  
no obstant que caldria remarcar i posar una especial èmfasi en la necessitat de mantenir 
l’ajut específic a l’esquí nòrdic i proposa introduir una variant en la part dispositiva de la 
moció en el sentit de demanar al Consell Executiu de la Generalitat que en el marc del Pla 
Futures 1996-1999 es contempli de manera concreta el que regulava el Decret derogat 
respecte als ajuts per a la promoció de les estacions d’esquí nòrdic. 
 
Després d’aquestes intervencions s’arriba a una Moció transaccional consensuada per tots 
els grups polítics i aprovada per la totalitat dels 18 membres corporatius presents a la 
sessió, amb el tenor literal següent: 
 
“Atès el Decret de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 
Catalunya núm. 275/1997, de 17 d’octubre, pel qual es deroga el Decret 287/1986, de 25 de 
setembre, d’establiment d’ajudes i actuacions directes de la Generalitat per a la promoció 
de les estacions d’esquí nòrdic; 
 
Atès que la pràctica de l’esquí nòrdic constitueix per a la comarca de l’Alt Urgell una font 
important d’ingressos, i sense els ajuts institucionals no es poden tirar endevant les obres 
d’arranjament necessàries per a la millora de les infraestructures, instal.lacions i serveis que 
necessiten les nostres estacions i demanden, cada vegada més els usuaris; 
 
Atès que sense els dits ajuts no podrem competir mai ni en servei ni en qualitat amb les 
pistes existents en d’altres països, ja que per competir s’ha d’invertir i per invertir es 
necessita de les institucions; 
 
Atès que és un fet comprovat que l’esquí nòrdic va guanyant any rera any cada vegada més 
aficionats, i aixó en una comarca com la nostra on existeixen únicament pistes d’aquesta 
especialitat, origina una important font d’ingressos i repercuteix de manera positiva com a 
recurs alternatiu de primer ordre  en l’economia dels pobles de muntanya, precisament els 
més desfavorits davant la falta d’altres fons de riquesa susceptibles de generar-se en les 
zones urbanes i més comunicades; 
 
Atès que sempre ens parlen del reequilibri territorial i d’igualtat d’oportunitats de tots els 
ciutadans que formen l’Estat català, però cada vegada més veiem que no és així, ja que en 
molts aspectes surten afavorits els qui viuen prop de les grans ciutats i per desgràcia moltes 
vegades en demèrit dels habitants dels Pirineus; 
 
és per això que, s’ACORDA: 
 
- Adreçar-se a la presidència del Consell Executiu del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme per a demanar que en el marc del 
Pla Futures 1996-1999, quedi contemplada de forma expressa una línia d’ajut per a la 
promoció de les estacions d’esquí nòrdic i, alhora, que es compleixin les previsions de 



dotació econòmica que per aquesta mateixa finalitat figuren incloses al Pla Comarcal de 
Muntanya de l’Alt Urgell. 
 
En explicació de vot, el conseller portaveu Sr Mas; manifesta la seva conformidad amb la 
proposta si bé expressa la preferència del seu Grup del PSC de què constés expressament 
la necessitat de mantenir una línia subvencional específica per a l’esquí nòrdic i  el conseller 
Sr. Colom vol que s’expliciti que l’’Ordre de 17 de desembre de 1996, de concessió de 
subvencions en matèria de creació de nous productes turístics, mantindrà la mateixa línia 
d’ajut a la promoció de les estacions d’esquí nòrdic que contemplava el Decret 287/1986 ja 
derogat.   
 
 
9.4. MOCIÓ A L’ENTORN DE LA PROBLEMÀTICA QUE AFECTA A L’ENTITAT 
ELECTRODOMÈSTICS TAURUS SL ARRAN LA POSSIBLE SUPRESSIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL  
 
Prèvia declaració d’assumpte d’urgència, i mitjançant el quòrum de majoria absoluta que 
determina l’article 100.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, a proposta de la presidenta es presenta a la consideració del Ple una moció 
consensuada al si de la Comissió de Govern en la seva reunió del passat 4 de 
novembre, la part dispositiva de la qual és del tenor literal següent: 
 
“Primer. Donar ple suport al Comité d’Empresa per tal que, en el marc de les 
negociacions iniciades amb la Direcció d’Electrodomèstics Taurus SL realitzi els 
plantejaments més idonis per l’interès comú. 
 
Segon. Trametre testimoni d’aquest acord al M. Hble. Sr. president de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Hble. Sr. conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, per tal que en tinguin 
conneixement”. 
 
Amb les mateixes formalitats de l’article 100.3 de la Llei 8/1987, a proposta dels 
portaveus dels grups corporatius del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partit  del Progrés del Pirineu (PPP), es 
presenta a la consideració del Ple una moció paral.lela, la part dispositiva de la qual és 
del tenor literal següent: 
 
“Adreçar-se al president de la Generalitat, M. Hble. Sr. Jordi Pujol, i al conseller 
d’Indústria, Comerç i Turisme, Hble. Sr. Antoni Subirà, per tal que el Consell Executiu 
retiri l’expedient de rescissió de contractes i que enceti amb urgència un procés de 
diàleg amb tots els agents socials, econòmics i institucionals concernits amb l’objectiu 
de trobar la millor solució per al futur de l’empresa que alhora garanteixi el manteniment 
d’uns llocs de treball que considerem imprescindibles”. 
 
Després d’una àmplia discussió sobre el contingut de les dues mocions i sobre la 
conveniència de refondre en un text únic els aspectes de cadascuna d’elles que es 
consideren susceptibles de tenir en compte i de resaltar mitjançant els retocs pertinents, 
s’arriba a una moció única consensuada per tots els grups corporatius i aprovada per 
assentiment dels 18 membres presents a la sessió dels 19 que legalment integren la 
corporació. 
 
La moció així refosa i aprovada, presenta el text literal següent: 



 
“La intervenció de la Generalitat de Catalunya va ser decisiva, en el seu moment, per 
mantenir els llocs de treball i el teixit industrial d’aquesta part de la comarca arrel de la 
gravíssima davallada del grup empresarial fabricant dels electrodomèstics Taurus. 
 
Recentment, però, Electrodomèstics Taurus SL, ha presentat un nou expedient de 
regulació d’ocupació que afecta 58 treballadors de la plantilla d’Oliana. 
 
Atès que aquesta traumàtica decisió adoptada pels gestors d’Eplicsa, l’empresa 
instrumental del Departament d’Indústria del Govern de la Generalitat, contradiu les 
reiterades manifestacions efectuades en dates recents pel propi conseller d’Indústria, 
Hble. Sr. Antoni Subirà, i pel director general d’Indústria, Sr. Jordi Conejos. 
 
Atès la preocupació extraordinària i la profunda incertesa que aquest fet ha provocat 
entre els treballadors i les seves famílies, fins el punt que, transcendit aquest àmbit, és 
compartida amb la mateixa intensitat per part de tots els sectors i les institucions de la 
localitat. 
 
Atès que es considera imprescindible per a garantir l’estabilitat socioeconòmica futura 
d’Oliana que, d’una vegada per totes, s’adoptin les mesures adients que permetin un 
reeiximent de l’empresa des de fonaments més sòlids. 
 
Atès que per a aquesta comarca l’empresa constitueix, encara actualment, el motor 
econòmic i la principal font d’ocupació i de riquesa. 
 
Atès que un expedient d’aquestes característiques impacta negativament i amb 
contundència contra les afeblides estructures socials i econòmiques d’aquestes 
contrades, contribuint a agreujar les nefastes conseqüències d’un desequilibri territorial 
cada cop més evident. 
 
Atès que el Comité d’empresa d’Electrodomèstics Taurus SL, ha iniciat les negociacions 
oportunes amb la Direcció de la mateixa, 
 
el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Donar ple suport al Comité d’Empresa per tal que, en el marc de les 
negociacions iniciades amb la Direcció d’Electrodomèstics Taurus SL, realitzi els 
plantejaments més idonis per l’interès comú. 
 
Segon. Adreçar-se al president de la Generalitat, M. Hble. Sr. Jordi Pujol, i al conseller 
d’Indústria, Comerç i Turisme, Hble. Sr. Antoni Subirà, per tal que el Consell Executiu 
retiri l’expedient de rescissió de contractes. 
 
I, que s’uneixin a l’acta de la sessió el text íntegre de les dues mocions presentades i de 
la refosa aprovada. 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari  acctal.                                                                                  Vist i plau 
                                                                                                              La presidenta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. Per fer constar que l'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm.  
999093 al núm. 999098, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 28 al 33. 
 
La Seu d'Urgell, 17 de desembre de 1997 
 
El secretari 
 
 


