
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 9/97 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 16 de desembre  de 1997. 
Durada: de 21 a 22,40 hores 
Lloc: saló de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta  
- 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 
- Joan Orrit i Armengol, conseller 
- Josep M. Castells i Curià, conseller 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller 
- Jordi Sinfreu i Pasdcuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller  
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Pere Planes i Planes, vicepresident 
Ventura Roca i Martí, vicepresident 
Francesc Domingo i Barnils, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Antoni Capdevila i Tarradellas, alcalde de Ribera d’Urgellet 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
 



Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Dictàmen de la Comissió d’Infraestructures sobre acords de sol.licitud a la Junta de 
Sanejament en relació amb la gestió de l’EDAR de Montferrer. 
3. Aprovació, si s’escau, del Programa d’actuacions a la xarxa de camins per a 1998 i de 
les bases d’actuació del programa. 
4. Expedient sobre modificació de crèdits al Pressupost de l’entitat de l’exercici 1997. 
5. Proposta sobre regularització del romanent negatiu de tresoreria a 31 de desembre 
de 1996, a l’empara de l’article 174 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals. 
6. Examen i aprovació, si s’escau, del Pressupost general de la corporació de l’exercici 
1998. Plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
7. Bases del concurs per a proveir els llocs de treball d’interventor i 3a. plaça de SAT. 
8. Ratificació del Decret de presidència núm.26/97 
9. Proposta sobre nomenament de delegats del Consell Comarcal en el 3r. Congrés de 
la Gent Gran. 
10. Moció del conseller d’ERC, senyor Miquel Colom, sobre sol.licitud de dotació 
pressupostària per endegar les obres de construcció del túnel de Montant i l’arranjament 
del tram de la C-1313, Oliana-Adrall. 
11. Moció del Grup de CIU per a demanar al Ministerio de Fomento l’arranjament de la 
N-260, Adrall-Port del Cantó. 
12. Moció del conseller de CIU, Sr. Joan Orrit, a l’entorn del projecte de Reial Decret 
sobre ensenyaments mínims d’humanitats. 
13. Proposta sobre el calendari de celebració dels plens ordinaris per a l’any 1998. 
14. Despatx oficial i informes de presidència 
15. 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, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2. DICTÀMEN DE LA COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES SOBRE ACORDS DE 
SOL.LICITUD A LA JUNTA DE SANEJAMENT EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DE 
L’EDAR DE MONTFERRER. 
 
Es llegeix un dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures expressat en els 
termes següents: 
 
“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va obtenir la renovació del nomenament 
com a Administració Actuant de l’explotació de l’EDAR de Montferrer per part de la Junta 
de Sanejament, segons Resolució del gerent de data 27 de gener de 1997, comunicat al 
Consell Comarcal en escrit d’entrada amb el número 254 el dia 30 de gener; 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va rebre una atribució de fons de 
20.247.023,- Ptes. per a portar a terme l’explotació de l'EDAR durant l’any 1997, segons 
Resolució del gerent de data 10 de juliol de 1997, comunicat al Consell Comarcal en 
escrit d’entrat amb el número 1.890 el dia 18 de juliol; 



 
Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va acordar en sessió ordinària, 
celebrada el dia 21 de desembre de 1995, gestionar directament el servei d’explotació 
de l’EDAR de Montferrer a través de la Societat pública mercantil INICIATIVES ALT 
URGELL SA; 
 
Vista la satisfactòria gestió tècnica i econòmica de la Societat pública esmentada, 
segons es desprén del balanç provisional presentat pel Consell d’Administració de la 
mateixa; 
 
Atès que segueix ferma la voluntat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell de seguir 
gestionant l’explotació de l'EDAR i realitzar aquesta a través de la seva empresa pública 
IAUSA; 
 
Atès que la previsió de despeses per a 1998 es preveuen incrementades en un 3% 
respecte les previstes i aprovades per la Junta de Sanejament en el pressupost 
d’explotació de l’EDAR per a 1997, a excepció de les despeses d’energia elèctrica, que 
es preveuen mantenir; 
 
Es proposa al  Ple del Consell Comarcal que prengui els ACORDS següents: 
 
Primer. Sol.licitar a la Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal com a Administració 
Actuant per a l’explotació de l’EDAR de Montferrer durant l’any 1998. 
 
Segon. Sol.licitar a la Junta de Sanejament, en concret al Departament d’Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 20.558.035 PTA més IVA al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell com a administració actuant de l’explotació de l’EDAR de 
Montferrer per a 1998. Aquesta quantia suposa un increment del 3 % de les partides de 
personal i manteniment i no incrementar les despeses d’energia respecte el presupost 
de 1997. Per tot, l’increment del pressupost anual suposa un augment global de l'1,54%. 
 
Tercer. Encomanar a l’empresa INICIATIVES ALT URGELL SA l’explotació de l’EDAR 
de Montferrer per a 1998, amb el pressupost que li sigui atorgat al Consell per part de la 
Junta de Sanejament i descomptant un 4 % d’aquest en concepte de gestions a realitzar 
pel mateix Consell directament relacionades amb la realització del servei. 
 
Sotmès a deliberació l’anterior dictamen, el conseller Sr. Mas Bentanachs pren la 
paraula per a explicitar la seva abstenció, per raons de coherència amb la postura que el 
seu grup corporatiu manté sobre aquest tema fins que no recaigui una sentència ferma 
en el recurs contenciós administratiu que en el seu dia s’interposà contra el PAC. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, per 12 vots a favor i 3 vots en contra emesos pels 
consellers que integren el grup corporatiu del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
ACORDA aprovar el dictamen a tots els efectes legals i trametre certificat dels acords 
adoptats a la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS A LA XARXA DE 
CAMINS PER A 1998 I DE LES BASES D’ACTUACIÓ DEL PROGRAMA 
 



Es presenta a la consideració del Ple el Programa d'actuacions a la xarxa comarcal de 
camins veïnals per a l'any 1998, elaborat pels serveis tècnics de la corporació i dictaminat 
favorablement per la Comissió Informativa d'Infraestructures. 
 
La presidenta, davant l’absència justificada per malaltia del conseller ponent de la Comissió, 
senyor Ventura Roca, passa a detallar la proposta de la Comissió pel que fa a les obres a 
incloure en el Programa de 1998 que representen una inversió global de 115.174.109 ptes, 
dintre de la qual es contempla l’arranjament de tres projectes nous referents als accessos 
als nuclis de la Vall de Cabó-1a. fase, l’eixamplament de l’accés a Sallent i els Prats des de 
Montanisell i un sector de la ctra. d’accés a Castellàs del Cantó, a més de tres obres 
complementàries de construcció d’esculleres i murs de contenció a realitzar en tres 
carreteres incloses en programes d’exercicis anteriors, així com una dotació global 
destinada a sufragar despeses de redacció de projectes, direccions d’obres, treballs de 
topografia i controls de qualitat. La presidenta fa referència també al pla de finançament 
previst per a cobrir el cost de la inversió que inclou, a més de la subvenció anual del pla de 
camins que aporta la Direcció de Planificació i Acció Territorial, altres dotacions provinents 
del PUOIS 98, Unió Europea (objectiu 5b i Interreg II) així com el percentatge corresponent 
a les aportacions que van a càrrec dels ajuntaments beneficiats per les obres. Sobre aquest 
últim punt, el secretari de la corporació fa un resum, a petició de la presidenta, dels 
principals aspectes que plantejen les bases d’execució del programa, principalment pel que 
fa a les obligacions que contreuen els ajuntaments respecte a la necessitat de garantir el 10 
% del cost de les obres i la forma d’acreditar l’efectivitat d’aquesta  l’aportació, matèria 
sobre la qual es pronuncia el conseller Sr. Solà i Solà, en el sentit de reafirmar la seva 
postura ja reiterada en diverses ocasions sobre el gravàmen que significa per a determinats 
ajuntaments haver d’assumir aquest 10 % segons que sigui el volum del cost de l’obra, i  de 
fer constar els inconvenients de formalització administrativa que comporta la presentació 
d’un aval atès que la majoria de les petites corporacions manquen de la suficient capacitat 
de gestió per a concertar operacions de crèdit i es veuen condicionades per les limitacions 
de la càrrega financera que estableix la normativa vigent sobre hisendes locals. En 
qualsevol cas, i partint de l’obligatorietat d’aquesta aportació, voldria que constés el seu  
malestar al tractament desigual que observa en la gestió d’aquesta aportació i que provoca 
greuges comparatius entre ajuntaments, per la qual cosa desitjaria que a nivel de Comissió 
s’informés sobre el compliment per igual d’aquesta exigència formal i sobre quins 
ajuntaments són els que han complert o no els requisits que assenyalen les bases 
d’execució dels programes dels últims anys. 
 
El conseller, Sr. Mas Bentanachs, incideix en la mateixa consideració del Sr. Solà respecte 
a la dificultat dels avals i entén que en aquest tema s’hauria de deixar còrrer una mica la 
imaginació per a trobar d’altres fòrmules que sense comprometre de forma immediata les 
limitacions i dificultats que tenen principalment les petites corporacions d’accedir al crèdit, 
vinculessin formalment als ajuntaments en el compromís de fer front a aquest  pagament . 
 
Sense cap més intervenció i sotmesa a votació ordinària la proposta de la Comissió, el Ple 
del Consell Comarcal, per unanimitat dels 15 membres presents a la sessió, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar inicialment el Programa d'actuacions a la xarxa de camins veïnals de la 
comarca per a l'any 1998 per un import de 111.540.198 PTA. 
Segon. Sotmetre a informació pública l'esmentat Programa i les seves Bases d'execució 
per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la corporació, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província per tal 
d'atendre reclamacions i/o al.legacions. Transcorregut el període d'exposició pública sense 



que s'hi hagi interposat cap al.legació, reclamació o suggeriment, l'acord inicial d'aprovació 
esdevindrà definitiu sense més tràmit. 
 
 
4. EXPEDIENT SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’ENTITAT DE L’EXERCICI 1997 
 
Es presenta a l’examen i aprovació del Ple l’expedient núm. 1 sobre modificació de 
crèdits al pressupost de l’entitat de l’exercici 1997 mitjançant: 
 
a) Transferències de crèdit 
b) Ampliacions de crèdits 
c) Suplements de crèdits 
d) Baixes per anul.lació 
 
L’esmentat expedient ha estat formalitzat d’acord amb el que preceptuen els articles 34 i 
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril ,dictat en desenvolupament del capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos, i un cop informat per la intervenció comarcal, ha 
estat dictaminat favorablement per la Comissió Comarcal de Finances i Règim Interior. 
 
La presidenta sotmet a deliberació el dit expedient i el Sr. Mas Bentanachs anuncia la 
seva abtenció i la del grup corporatiu que representa, no perquè l’expedient no hagi 
estat formalment ben elaborat sinó per qüestions de fons basades en l’augment que 
experimenten determinades partides en relació amb els crèdits inicialment pressupos-
tats i que fan que en alguns casos la despesa es mutipliqui per dos. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictàmen de la Comissió i per majoria de 12 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar transferències de crèdit entre partides del pressupost de l’entitat de 
l’exercici 1997, per un import, tant en altes com en baixes, de 4.246.743 PTA. 
 
Segon. Aprovar, amb els requisits que estableix l’article 39 del Reial Decret 500/1990, 
ampliacions de crèdit de diferents partides ampliables relacionades expressament en les 
bases d’execució del pressupost de l’entitat de l’exercici 1997, per un import de 
33.230.484 PTA. 
 
Tercer. Aprovar suplements de crèdit de diferents partides no ampliables del pressupost 
de l’entitat de l’exercici 1997, amb càrrec a majors ingressos efectivament recaptats 
sobre els totals previstos en determinats conceptes del dit pressupost, per un import de 
de 18.613.974 PTA. 
 
Quart. Aprovar, a l’empara dels articles 49 i 50 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
anul.lacions de crèdits per un import d’1.805.795 PTA . 
Cinquè. Continuar la tramitació de l’expedient d’acord amb el que estableix l’article 
160.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 
considerar-lo aprovat amb caràcter definitiu si no es presenten reclamacions durant el 
termini d’exposició pública. 
 
 



5. PROPOSTA SOBRE REGULARITZACIÓ DEL ROMANENT NEGATIU DE 
TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 1996, A L’EMPARA DE L’ARTICLE 174 DE 
LA LLEI 39/88, REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS 
 
A tenor de l’expedient formalitzat per a regularitzar el romanent negatiu de tresoreria 
resultant de la liquidació del pressupost de l’entitat a 31 de desembre de 1996, es llegeix 
un dictamen de la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior expressat en els 
següents termes: 
 
“Atès que el romanent líquid de tresoreria de la corporació a 31 de desembre de 1996 
presenta un resultat negatiu de 13.805.795 PTA; 
 
Vist el que disposa l’article 174 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals; 
 
Vist l’informe-proposta elaborat conjuntament per la Intervenció i la Tresoreria d’aquesta 
corporació; 
 
es proposa que el Ple del Consell Comarcal acordi:  
 
“Considerar regularitzat el romanent negatiu de tresoreria mitjançant l’aplicació de les 
mesures següents: 
 
1. Incorporació d’ingressos específics: 
 
Transferència corrent derivada de la signatura d’un conveni de col.laboració amb la 
Diputació de Lleida per import de 12 milions de pesssetes, la finalitat del qual és de 
regularitzar la major part del romanent de tresoreria negatiu, per la via de reconèixer 
compromisos anteriors, la qual cosa no comportarà cap afectació de despesa. 
 
2. Disminució de despesa corrent al pressupost de 1997: 
 
Mitjançant expedient de baixes per anul.lació de crèdits, per un import d’1.805.795 ptes. 
 
Sotmés a deliberació el dictamen, intervé, pel grup del PSC, el portaveu Sr. Mas 
Bentanachs, per a significar l’aspecte positiu que representa per a la institució el fet 
d’haver-se arbitrat una fòrmula per eixugar el romanent negatiu que pesava sobre la 
hisenda comarcal al 31 de desembre de 1996, no obstant el qual i per coherencia amb 
l’opinió reiteradament expressada pel seu grup sobre aspectes de fons relacionats amb 
una gestió pressupostària deficient, considera que la postura adequada ha de ser 
l’abstenció.  
 
Així doncs, prèvia votació ordinària, per 12 vot a favor, cap en contra i les abstencions 
dels 3 consellers del grup del PSC, el Ple ACORDA: 
 
- Aprovar, a tots els efectes legals, el dictamen de la Comissió de Finances i Règim 
Interior i disposar que per la Intervenció comarcal es formalitzin els corresponents 
assentaments comptables dintre de l’exercici 1997,  per a procedir a la regularització del 
romanent en congruència amb la proposta  aprovada.  
 
 



6. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 1998. 
PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Un cop enunciat el punt de l’ordre del dia i abans de donar-se lectura al dictamen de la 
Comissió de Finances i Règim Interior, la presidència passa la paraula al president de l’àrea 
d’hisenda  perquè expliqui de forma ressumida els aspectes més significatius que presenta 
el projecte de pressupost de l’exercici de 1998 que avui se sotmet a l’examen i aprovació 
del Ple. 
 
El ponent, Sr. Orrit, segueix en la seva exposició el contingut de la memòria que 
acompanya l’expedient i fa una anàlisi de conjunt, ressaltant d’entrada l’escasa incidència 
comparativa en xifres globals del pressupost de 1998  el qual presenta tan sols una lleugera 
disminució d’un 0,23 % respecte al muntant total del pressupost de l’exercici anterior. 
Ressenya, d’una banda, les disminucions més significatives operades en determinats 
capítols de despeses, com ara l’1 de personal (2,31 %) conseqüència de l’amortització i 
reducció de jornada d’alguns llocs de treball, el 3 (22,30 % ) relatiu a les despeses 
financeres, i el 6 d’inversions reals (15,35 %), si bé s’incrementen determinats programes 
com el de la xarxa de camins (10,5 %) i disminueixen altres com el de pyrenergia (7,12 %); 
augmenten, en canvi, altres capítols com ara el 9 dels passius financers (5,24 %), el 4 de 
transferències corrents (62,73 %) i el 7 de transferències de capital (11,56 %), i manté la 
tendència de disminució ( 3,70 %) el capítol 2 de bens corrents i serveis, fruit del rigorisme i 
de l’esforç de contenció de despesa que en aquest capítol s’ha fet durant els darrers anys. 
 
El Sr. Orrit considera important destacar, des del punt de vista d’una anàlisi global del 
Pressupost, l’objectiu fonamental de refermar la voluntat de mantenir una continuïtat en la 
consolidació del Consell Comarcal com a ens gestor de serveis propis i delegats i d’exercir 
una tasca solidària i de col.laboració amb els ajuntaments de la comarca en totes aquelles 
àrees d’activitat que les corporacions municipals, principalment les més petites, no poden 
assumir per manca de recursos, malgrat que aquest esforç i aquesta ferma voluntat de 
consolidació i d’anar millorant l’acció comarcal es troba pràcticament limitada per l’absència 
d’operativitat i maniobrabilitat en l’administració de recursos propis, situació que fa que la 
majoria d’aquests recursos pressupostaris siguin finalistes i condicionin la possibilitat 
d’ampliar i millorar camps d’actuació, i tot i que caldria considerar com a factor positiu, que 
permet mantenir l’estructura bàsica de funcionament del Consell,  l’increment  experimentat 
a partir del pressupost de 1997 en el fons de cooperació local i en la dotació provinent del 
conveni de delegació amb la Diputació, el marge de maniobra continua essent escás. 
 
En resum, diu el conseller, el Pressupost de l’entitat de l’exercici de 1998 reflecteix la 
continuïtat en la consolidació del Consell  com a eina col.laboradora dels ajuntaments de la 
comarca i malgrat els problemes financers i les mancances econòmiques de l’hisenda 
comarcal, això no pot sevir d’obstacle per a continuar millorant l’acció comarcal i per 
escometre noves tasques amb una certa projecció de futur que, en definitiva, tindran com a 
objectiu fonamental contribuir en el desenvolupament socioeconòmic de la comarca. 
 
Després de la lectura del dictamen en el que la Comissió eleva al Ple la proposta 
d’aprovació del Pressupost, la presidenta obre un torn de paraules i es fan les intervencions  
següents: 
 
- El conseller d’ERC, senyor Colom i Pich, inicia el debat amb les consideracions següents : 
 



a) En primer lloc, demana  un aclariment respecte a la disfuncionalitat que s’observa en les 
xifres del programa de camins per a 1998 ja que el global dels recursos pressupostats per 
aquest concepte no coincideix amb l’import que figura consignat al capítol 6 de despeses i 
al pla d’inversions de l’annex; demana el mateix aclariment respecte a la diferència de les 
846.000 pessetes que s’observa, pel que fa a l’explotació de l’EDAR de Montferrer, entre 
l’import que figura en el pressupost de l’entitat i el de l’estat de previsió d’ingressos i 
despeses d’IAUSA. 
 
b) Considera que hi ha una sèrie d’àrees de l’activitat comarcal infravalorades com ara 
cultura, medi ambient, promoció socioeconòmica, etc, les quals marquen una tendència a la 
baixa cada vegada més acusada i reitera l’opinió ja expressada en altres plenaris respecte 
al pes excessiu que representen les despeses de personal en un pressupost tan mancat de 
recursos per a fer front a noves iniciatives i projectes. 
 
c) Ratifica la insuficiència de la partida del 0,7% destinada a ajuda a organitzacions i 
lamenta que encara no s’hagi donat aplicació a l’aprovada en el pressupost de l’exercici 
anterior. 
 
d) Manifesta la seva oposició al crèdit d’1.300.000 ptes consignat en favor dels grups 
polítics en considerar-lo un dispendi inútil que no té cap sentit a nivell de Consell Comarcal, 
i aboga perquè aquesta consignació s’afegeixi a la dotació del 0,7%, tot manifestant que el 
grup d’ERC està disposat a renunciar la part que per aquest concepte li correspon en 
benefici d’un ideal tan digne com és l’ajut al tercer món. 
 
e) Fa una crítica global del pressupost en el sentit de considerar que, tot i parlar-se de 
moltes xifres, la veritat és que aquesta bareja de números no és més que un maquillatge 
que no pot amagar la línia continuïsta i rutinària dels pressupostos d’aquests darrrers anys, 
como així reconeix el mateix ponent de l’àrea en el moment de presentar la memòria del 
pressupost del pròxim exercici.     
 
f) Assenyala també el balanç poc clarificador que presenten moltes partides de despesa, 
principalment pel que fa a l’àrea de cultura. 
 
g) Per acabar, demana, una vegada més, valentia per a reivindicar la supressió de les 
diputacions provincials; considera que aquesta mesura és del tot necessària perquè els 
Consells puguin ser operatius i puguin disposar d’un marge d’actuació que ara per ara no 
tenen i que les comarques de Catalunya reclamen; amb recursos suficients susceptibles de 
donar  cumplida satisfacció a les necessitats de la comarca, diu, quedarien més disimulats 
alguns apartats tan espectaculars i punyents com ara el mal d’ulls que provoca la despesa 
de personal, la qual absorbeix ni més ni menys el 40% del pressupost i no fa més que crear 
una burocràcia bigarrada que en definitiva repercuteix de foma negativa en el ciutadà. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el conseller d’ERC, Sr. Colom, anuncia el seu vot en contra al 
pressupost. 
La presidenta, Sra. Majoral, contesta alguna de les qüestions plantejades pel Sr. Colom en 
la seva intervenció anterior i nega que el 0,7% de l’exercici 1997 hagi quedat sense 
aplicació ja que el Consell Comarcal va contribuir amb la quantitat de 400.000 pessetes a 
què es creés una escola a Sarajevo, quantitat que es va deixar de cobrar de la Diputació 
per a formar part d’uns fons comú en el que participaren, a més del Consell, la pròpia 
Diputació i altres institucions. Pel que fa a les reivindicacions en pro de la supressió de les 
diputacions, puntualitza que al Fòrum Comarcal celebrat fa un mes es va aprovar el Pacte 



Local pel qual es demanava la disolució de les diputacions i, per tant, aquest és un tema 
sobre el que es treballa i que preocupa a tots els nivells.  
 
La presidenta passa, tot seguit, la paraula al tècnic de comptabilitat i tresorer de la 
corporació, senyor Porta, perquè informi sobre els aclariments tècnics sol.licitats pel Sr. 
Colom en l’apartat a) de la seva intervenció. 
 
Pel que fa al Programa de camins veïnals, el Sr. Porta puntualitza que aquesta dotació 
apareix desglossada en diferents partides ja que una part s’atribueix al capítol de personal 
(redacció de projectes, direcció d’obra, etc) i la part més important s’enquadra dins del 
capítol d’inversions; la previsió d’ingressos de la primera es justifica amb l’aportació dels 
ajuntaments prevista en el capítol 4, concepte 462, subconcepte 462 06; pel que respecta a  
l’explotació de l’EDAR de Montferrer, cal tenir en compte, diu el Sr. Porta, que la diferència 
de les 846.000 pessetes correspon a la quantitat que, dintre de l’import total que lliura la 
Junta de Sanejament per a l’explotació de la depuradora, es reserva el Consell Comarcal 
en concepte de despeses de gestió i per aquesta raó es consigna la totalitat de la dotació, 
incloent-hi el 4 % de gestió, al capítol 4, concepte 455, subconcepte 455 01 007 del 
pressupost d’ingressos. 
 
Tot seguit, intervé en el debat el conseller portaveu del grup del PSC, senyor Mas 
Bentanachs, per a lamentar l’escás marge de temps que han tingut els consellers per a 
poder analitzar el pressupost; considera poc raonable i poc correcte que un document tan 
transcendental com és el pressupost, l’aprovació del qual constitueix un dels assumptes  
més importants que se sotmeten al Ple per raó de la seva incidència política en el 
desenvolupament de la gestió de l’entitat, sigui presentat d’un dia per un altre amb la 
consegüent improvisació i falta de rigor en el seu estudi. 
 
Entrant en una anàlisi que considera no pot ser massa rigurosa per la manca de temps ja 
exposada, el Sr. Mas Bentanachs remarca la línia continuïsta i poc ambiciosa d’aquest 
pressupost, el qual troba buit de d’idees susceptibles d’obrir altres vies d’actuació i de 
generar nous recursos. Més enllà d’aquesta apreciació global i entrant en aspectes més 
concrets, celebra que s’hagi obert, si més no de forma tímida, un camí per disminuir el pes 
excessiu d’una estructura superdimensionada en la que s’aprecia un volum desproporcionat 
de despesa a canvi d’una gestió.escassa; celebra també que en àrees com el turisme 
s’hagi operat una reducció i s’hagi començat a trobar una línia d’actuació més racional i 
coherent basada en el principi de què és millor sumar que dividir i, en aquest sentit, 
manifesta el seu convenciment que el temps donarà la raó als qui apel.laven al sentit comú.  
Pel que fa a la consignació del 0,7 %, considera que  cal ser més rigurosos en el tractament 
del tema, ja que inicialment el càlcul del percentatge a aplicar, com ja s’havia comentat en 
el seu dia, partia d’una base de xifres que no era la correcta i, tot i que reconeix que la 
quantitat resultant era important per a l’entitat, no considera suficient que aquella figurés 
pressupostada sino que calia lliurar-la de manera efectiva i no apel.lar a arguments poc 
convincents que demostren que les coses es fan moltes vegades de cara a l’aparença.  
Coincideix el Sr. Mas amb l’opinió del conseller d’ERC, senyor Colom, respecte al poc sentit 
que té mantenir la consignació adreçada als grups polítics; això, diu, té la seva raó de ser a 
nivell parlamentari peró no d’un Consell Comarcal quasi mancat de recursos per a poder 
subsistir i que hauria d’aplicar aquests diners per a enfortir programes tan deficitaris com 
ara la cultura, el medi ambient o la promoció social. 
 
Finalment, i pel que fa a l’entitat IAUSA, el Sr. Mas no veu cap previsió destinada a la 
promoció socioeconòmica de la comarca, objectiu fonamental i raó de ser d’aquesta 



empresa comarcal en el moment de ser creada i sí, en canvi, veu una única partida 
destinada a la gestió ambiental mitjançant l’explotació d’una depuradora. 
 
Després d’aquestes consideracions, el Sr. Mas anuncia el seu vot en contra al pressupost 
de l’exercici 1998.           
 
La Sra. presidenta pren la paraula per a rebatre algunes manifestacions de la intervenció 
anterior i comença per demanar al Sr. Mas que digui si ell està disposat a renunciar a la 
dotació que li correspon dintre de la consignació destinada als grups polítics; el Sr Mas 
contesta que això és una decisió que s’ha d’adoptar a nivell del Ple i que fins que el Ple no 
acordi anul.lar aquesta dotació, considera improcedent una renúncia unilateral de grup.   
 
Incidint sobre el tema, la Sra. presidenta assenyala que aquesta dotació no és quelcom que 
s’hagi decidit per un Consell Comarcal sinó que és el resultat d’una proposta feta per 
l’anterior president de la Diputació de Lleida, Sr. Vilalta, i unàmimement consensuada per 
tots els consells comarcals presents en la reunió, que en certa manera supleix d’altres 
modalitats de compensació econòmica de dubtosa aplicació legal atribuïbles individualment 
a membres corporatius no acollits a la dedicació exclusiva. 
 
Pel que fa a IAUSA, la presidenta, en donar resposta a la crítica feta pel Sr Mas, assenyala 
que l’explotació de la depuradora s’enquadra també dintre de l’objecte social de l’empresa 
com a actuació generadora d’ocupació, pregunta si no és promoció econòmica l’impuls del 
Consell Comarcal en la creació d’un camp de golf a la comarca i recorda que la memòria 
que acompanya el pressupost de l’entitat contempla la possibilitat d’ obrir noves vies per a 
iniciatives futures. En aquest punt, el conseller Sr Mas replica que no parlava del passat 
sinó del present i la realitat és que en les previsions pressupostàries per a 1998 no hi figura 
cap  activitat de nova promoció.  
 
Finalitzat el debat, la presidenta sotmet a votació ordinària l’aprovació del Presupost 
General de la corporació per a 1998, plantilla i relació de llocs de treball, i el Ple del Consell 
Comarcal, en congruència amb el dictamen de la Comissió de Finances, per majoria simple 
de 9 vots a favor i 6 vots en contra (els dels consellers senyors Mas Bentanachs, Sinfreu 
Pascuet, Vilaginés Vila, Soldevila Pagès, Muñoz Gaset i Colom Pich), prenguè els 
ACORDS següents :  
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació de l'exercici 1998, 
integrat per: 
 
a) El de la pròpia Entitat, que contè el següent resum per capítols d'ingressos i de 
despeses: 
 
 

ESTAT D'INGRESSOS 
________________________________________________________________________ 

 
CAPITOL 3 (taxes i altres ingressos) ........................       2.800.000  PTA 
CAPITOL 4 (transferències corrents) ........................   263.507.210    " 
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)  ........................          500.000    " 
CAPITOL 7 (transferències de capital) ......................   291.602.819   " 
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS ....................................   558.410.029 PTA   
 



 
ESTAT DE DESPESES 

________________________________________________________________________ 
 
CAPITOL 1 (despeses de personal) ...........................  116.534.516 PTA 
CAPITOL 2 (despeses en bens corrents i serveis)..     97.959.175   " 
CAPITOL 3 (despeses financeres)...............................     2.956.621    " 
CAPITOL 4 (transferències corrents)..........................    37.447.008    " 
CAPITOL 6 (inversions reials)........................................ 137.593.491    "  
CAPITOL 7 (transferències de capital)........................  155.411.318   " 
CAPITOL 9 (passius financers).....................................    10.507.890  "  
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES........................  558.410.029  PTA. 
 
b) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la Societat Pública INICIATIVES ALT 
URGELL SA, amb el següent resum:  
 
PREVISIO D'INGRESSOS: 
 
1. Aportació de capital (761/740.00)  ..............     1.000 PTA 
2. Ingressos patrimonials ...............................  100.000   " 
3. Explotació EDAR de l'Alt Urgell ..........   21.151.055    " 
4. Altres ingressos ...........................................      1.000    “ 
TOTAL PREVISIO D'INGRESSOS ..........    21.253.055 PTA 
 
PREVISIO DE DESPESES : 
 
1. Transferències corrents (442.00) ................   1.000 PTA 
2. Transferències de capital (740.00) ..............   1.000   " 
3. Despeses de personal ............................. 9.102.575   " 
4. Despeses manteniment EDAR ............... 1.883.480   " 
5. Despeses energia elèctrica EDAR ....... 10.165.000   " 
6. Participació empreses foment acti.econòm... 1.000 " 
6. Despeses diverses (gestió,dietes,altres)...... 99.000 " 
7. Altres despeses.................................................   1.000 " 
   TOTAL PREVISIO DE DESPESES............. 21.253.055 PTA 
 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 1998. 
 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del 
personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb 
tots els requisits que determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de Personal al servei 
de les entitats locals, aprovat per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de 20 dies en la forma que estableix 
l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de las haciendas locales, 
en relació amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el benentès que, de no 
produir-se reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop 



complert el període d'exposició, a l'efecte de proseguir els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 
4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i 
trametre una còpia certificada de la mateixa a la Subdirección General de la Función 
Pública Local del Ministerio para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat. 
      
 
7. BASES DEL CONCURS PER A PROVEIR ELS LLOCS DE TREBALL 
D’INTERVENTOR I SECRETRARI-INTERVENTOR (3a. PLAÇA DE SAT), VACANTS A 
LA PLANTILLA 
 
Vist que l’article 12 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, 
estableix que anualment els presidents de les corporacions convocaran un concurs ordinari 
per a la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació estatal, vacants 
en aquestes; 
 
Atès que aquesta corporació té vacant el lloc de treball d’interventor de 2a. classe i el de 
secretari interventor adscrit al Servei d’Assistència Tècnica (SAT), i cal que aquestes 
vacants restin incloses en el concurs ordinari a convocar durant els primeros mesos del 
proper exercici ; 
 
Atès que la periodicitat bimensual marcada per a la celebració de les sessions ordinàries 
del Ple aconsella avançar l’aprovació d’aquestes bases per tal que els tràmits que el procés 
de convocatòria comporta puguin realitzar-se dintre dels terminis que cada any 
s’assenyalen per als concursos ordinaris de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’habilitació estatal; 
 
Alhora, atès que en passar a nou, per la incorporació del municipi de les Valls d’Aguilar com 
ajuntament exempt del lloc de treball de secretaria, el nombre de secretaries assistides que 
ha d’atendre el Servei d’Assistència Tècnica que presta aquest Consell per delegació de la 
Diputació, és urgent aprovar unes bases per a cobrir amb funcionari interí la plaça vacant, 
mitjançant la seva provisió a l’empara del que estableix l’article 34 del Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional; 
 
En conseqüència, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Finances i 
Règim Interior, i trobant conformes i ajustades a dret  i als interessos d’aquesta corporació 
comarcal  les bases presentades per a la provisió definitiva i interina dels diferents llocs de 
treball a cobrir  el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les bases que regiran la convocatòria de concurs ordinari per a proveir el 
lloc de treball d’interventor de la plantilla del Consell Comarcal, i el barem específic de 
mèrits contingut en les esmentades bases. 
 
Segon. Aprovar les bases que regiran la convocatòria de concurs ordinari per a proveir el 
lloc de treball de secretari interventor adscrit a la 3a. plaça de SAT de la plantilla de la 
corporació, i el barem específic de mèrits contingut en les esmentades bases. 



 
Tercer. Aprovar les bases que regiran la convocatòria de concurs per a cobrir interinament, 
i fins que no sigui provist de forma definitiva, el lloc de treball de secretari interventor adscrit 
a la 3a. plaça de SAT de la plantilla de la corporació, i el barem específic de mèrits 
contingut en les esmentades bases.   
 
Quart. Autoritzar la presidenta de la corporació, perquè impulsi tota la tramitació. 
 
 
8. RATIFICACIÓ DEL DECRET 26/97 SOBRE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER 
ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ LABORAL DURANT L’EXERCICI 1998 
 
Els presents donen el seu assabentat i acorden ratificar el Decret de la presidència núm. 
26/97, pel qual es resol: 
 
Primer. Col.laborar amb la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, en el programa de dinamització laboral a l’àmbit comarcal de l’Alt 
Urgell per a l’exercici 1998. 
 
Segon. Sol.licitar l’oportuna subvenció per a dur a terme les actuacions de dinamització 
laboral durant l’esmentat exercici, a l’empara de l’Ordre abans esmentada del 28 d’octubre 
de 1997. 
 
 
9. PROPOSTA SOBRE NOMENAMENT DE DELEGATS COMARCALS AL III CONGRÉS 
NACIONAL DE LA GENT GRAN. 
 
A proposta del Consell Consultiu de la Vellesa i amb l’informe favorable de la Comissió de 
Serveis Públics, el Ple acorda designar els nou delegats majors de 65 anys que tot seguit 
s’anomenen, per representar a les diferents associacions de persones de la tercera edat 
radicades a la nostra comarca, en el III Congrés Nacional de la Gent Gran, a celebrar 
previsiblement en el decurs del primer semestre de l’any 1998.: 
 
- Sr. Vicenç Xarnego i Lleida 
- Sra. Conxa Xart i Casanova 
- Sr. Marcelí Alet 
- Sra. Anna M. Argerich i Pellicer 
- Sr. Lluís Armengol 
- Sr. Isidre Clotet 
- Sr. Joan Farras i Graell 
- Sr. Josep Font i Gasset 
- Sr. Jaume Condomines i Vinyoles 
 
S’accepta també la proposta del Consell Consultiu de la Vellesa de nomenar el Sr. Vicenç 
Xarnego i Lleida com a delegat que representarà la comarca en les comissions i 
organització del Congrés.  
 
Tanmateix, i a proposta de la presidència, s’acorda designar quatre delegats més que 
representaran el Consell Comarcal al Congrés, nomenaments que recauen en les persones 
següents: 
 



- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident del Consell Comarcal i president de la 
Comissió Informativa de Serveis Públics. 
- Josep M. Castells i Curià, conseller del Consell Comarcal i president del Consell 
Consultiu de la Vellesa. 
- Carme Puig i Pérez, assistenta social de la comarca. 
- Montserrat Novensà i Vilanova, assistenta social de la comarca. 
 
 
10. MOCIÓ DEL CONSELLER D’ERC, SR. COLOM I PICH 
 
Es llegeix una moció presentada pel conseller d’ERC, senyor Miquel Colom i Pich, 
expressada en els termes següents: 
 
“Per a tots els qui visquem a la comarca i per a tots els qui tenim l’obligació de ser usuaris 
de la carretera C-1313, és una necessitat l’arranjament urgent d’aquesta via de 
comunicació amb la zona sud de la comarca i amb altres comarques del nostre estat. 
 
Es per això que veien l’esborrany de Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya 
a on per aquesta via només hi figuren 63 milions, i després de les promeses fetes per 
diferents dirigents del Partit Governant, que entre moltes coses dites, han promès la 
construcció del Túnel de Montan. 
 
Crec que amb la partida pressupostada només arribarà per al pagament de l’arranjament 
del punt quilomètric 105 a l’alçada d’Organyà, obra que estan fent en aquests dies. 
 
Després de tantes i tantes promeses, és moment ja de realitats, i que l’eix del Segre no 
tingui greuges comparatius amb altres eixos de comunicació. 
 
Es per això que DEMANO al Ple: 
 
Que s’insti al Govern de la Generalitat a dotar dins els Pressupostos de l’any 1998 una 
partida per dur a terme les obres necessàries per la construcció del Túnel de Montan i 
l’arranjament de la carretera entre Oliana i Adrall.” 
 
La transcrita moció, fou aprovada per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la 
sessió. 
 
11. MOCIÓ DELS CONSELLERS DEL GRUP CORPORATIU DE CIU 
 
Es llegeix una Moció presentada pels consellers del grup corporatiu de CIU, el text de la 
qual és del tenor literal següent:  
 
“Atès que els Consells Comarcals de l’Alt Urgell i del Pallars Sobirà, a través d’un 
conveni subscrit el dia 26 de juny de 1997, han fet un esforç important per a implantar 
conjuntament un servei discrecional amb reiteració d’itinerari i cobrament individual entre 
les poblacions capçaleres de comarca d’ambdues comarques, la Seu d’Urgell i Sort, 
respectivament, servei que va quedar inaugurat el proppassat 29 de novembre 
d’enguany; 
 
Atès que aquest transport satisfà inicialment una necessitat sentida d’antuvi pels 
Consells signants i per la població dels municipis de les àrees territorials afectades, ja 



que permet que els pobles situats ambdòs costats del Port del Cantó puguin disposar 
d’un servei públic permanent i econòmicament assequible al ciutadà, que propiciarà, 
sens dubte, una intercomunicació més fluïda i facilitarà que els veins d’una i d’altra 
comarca gaudeixin recíprocament dels serveis d’atenció ciutadana, tant públics com 
privats, radicats a les respectives poblacions capçalera de cada comarca;  
 
Atès que el servei implantat, sota la denominació del que s’anomena “transport a la 
demanda” realitzat en vehicles de fins a 9 places, representa una primera experiència i 
un primer pas en la voluntat d’implantar en un proper futur una línia regular d’autobusos 
de més capacitat de viatgers, la qual cosa implica acondicionar els trams de carretera 
que presenten ara com ara greus dificultats al trànsit i a la maniobrabilitat de vehicles de 
major tamany; 
 
Atès que el tram de carretera que ofereix més dificultats al trànsit per raó de la seva 
estretor en molts dels seus indrets, abundància de curves molt tancades i  estat deficient 
del ferm, és el que uneix el poble d’Adrall amb el port del Cantó, el qual necessita d’un 
condicionament adequat i d’obres urgents d’arranjament i remodelació; 
 
Per això, es proposa al Ple que ACORDI: 
 
- Sol.licitar a les instàncies competents del Ministeri de Foment que dintre de les 
asignacions d’inversió dels Pressupostos de l’Estat per a 1998 destinades a carreteres 
estatals i concretament a l’estatal N-260, es contempli una dotació suficient per a dur a 
terme una actuació urgent en la remodelació i condicionament del tram Adrall-Port del 
Cantó”. 
 
La transcripta moció fou aprovada per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a 
la sessió. 
 
 
12. MOCIÓ DEL CONSELLER DE CIU, SR. ORRIT I ARMENGOL 
 
Se sotmet a l’aprovació del Ple una moció que presenta, en nom del grup corporatiu de 
CIU, el conseller Sr. Orrit, amb el text literal següent:  
 
“Atesa la presentació per part del Ministerio de Educación y Cultura, del Projecte de Reial 
Decret pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a les àrees de 
ciències socials: geografia i història i llengua castellana i literatura en l’educació secundària 
obligatòria que reforma parcialment el Reial Decret d’ensenyances mínimes 1007/1991 de 
l’ESO, pel qual obvia el caràcter plurinacional de l’Estat espanyol i on es fomenta el caràcter 
unitarista de les humanitats a Espanya; 
 
Atès que els decrets d’ensenyament mínims que regulen els continguts educatius, tal com 
estableix l’article 4.2 de la LOGSE, van ser pactats en el seu dia d’acord amb la mateixa 
LOGSE i consensuats amb les institucions catalanes; 
 
Atès que, d’acord amb aquests reials decrets, la Generalitat va fer la seva pròpia normativa, 
amb el vistiplau del Consell Escolar de Catalunya, centrada sobretot en la qualitat de 
l’educació, en les necessitats dels alumnes presents i futures i en el model educatiu propi 
que ha caracteritzat sempre Catalunya; i que aquests curriculums propis de Catalunya 



contemplen el coneixement de la història, la geografia, la llengua, la literatura, la cultura i la 
societat pròpia de Catalunya, i també la d’Espanya, Europa i el món. 
 
El grup comarcal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 
 
Primer. Demanar la retirada immediata d’aquest Reial Decret que fa omissió de la identitat 
pròpia de Catalunya i del caràcter plural de l’Estat, obviant la seva realitat plurinacional i 
fomentant una concepció centralista i unitària en l’ensenyament. 
 
Segon. Rebutjar quelsevol intent unilateral de modificar els decrets d’ensenyament mínims 
que regulen els continguts educatius. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministerio de Educación y Cultura”.  
 
La transcripta moció, fou aprovada per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a 
la sessió. 
 
 
13. PROPOSTA SOBRE EL CALENDARI DE CELEBRACIÓ DELS PLENS ORDINARIS 
PER A L’ANY 1998 
 
A proposta de la Sra. presidenta, s’acorda aprovar el calendari de dates de celebració dels 
plens ordinaris per a l’any 1998, que queda fixat en la forma següent: 
 
- 2n. dijous dels mesos de febrer, juny i octubre 
- 1r. dijous del mes d’abril 
- darrer dijous del mes de juliol 
- 3r. dijous del mes de desembre 
 
 
14. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
- La presidenta recorda als alcaldes presents les dates de finalització per a presentar les 
sol.licituds per acollir-se a les subvencions de neteja de les vies públiques afectades per les 
nevades, per a presentar els justificants de les despeses realitzades en la remodelació i 
equipament dels consultoris mèdics i per a tenir a punt la documentació justificativa de les 
subvencions provinents del programa europeu “Objectiu 5b” 
 
- També informa de l’escrit tramès per la Direcció General de Serveis d’Informàtica, en virtut 
del qual comunica que ha estat ratificada la sol.licitud del Consell Comarcal sobre adhesió 
al Conveni marc 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. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia no hi ha cap intervenció   
 
 
16. ASSUMPTE D’URGÈNCIA 



 
Com a ampliació de l’ordre del dia, i mitjançant la prèvia apreciació d’urgència per majoria 
absoluta dels membres corporatius que integren el Ple, a proposta de la Sra. presidenta 
s’aprova un conveni  amb la Diputació de Lleida en virtut del qual l’ens provincial col.labora 
amb el Consell Comarcal, mitjançant una dotació pressupostària de 10.000.000 de ptes, en 
el finançament de les obres de reparació i millora de l’accés a Castellàs del Cantó i Junyent, 
i el Consell Comarcal es compromet a finançar la resta, fins a un total de 23.208.627 de 
ptes en què està xifrat el pressupost de les esmentades obres, sense perjudici d’altres ajuts 
que per aquesta finalitat pugui percebre l’ens comarcal d’altres administracions.    
 
  
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. 999099 al núm. 
999107, i comprèn un total de 9 folis numerats del 34 al 42. 
 
La Seu d'Urgell, 13 de febrer de 1998 
 
El secretari 


