
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 4/98 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 30 de juliol de 1998. 
Durada: de 22 a 23,15 hores 
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta  
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident 
- Jesús Babià i Serra, conseller 
- Joan Orrit i Armengol, conseller 
- Josep M. Castells i Curià, conseller 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller 
- Jordi Sinfreu i Pascuet, 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 
 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
Miquel Mas i Miró, conseller 
Emili Segon i Baró, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Figols i Alinyà 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Actes de les sessions anteriors 
2. Compte general de l’exercici 1997 
3. Oferta pública d’ocupació 1998 
4. Bases de la convocatòria de proves selectives per a proveir llocs de treball de 
personal laboral de la plantilla de la corporació 
5. Adjudicació del concurs per a la gestió del servei públic, modalitat concessió, de la 
línia escolar Bellpui-Noves de Segre-Parroquia d’Hortó-la Seu d’Urgell (centres docents) 



6. Addenda al conveni amb el Departament d’Ensenyament sobre delegació de 
competències en determinades matèries 
7. Decrets de presidència i acords de la Comissió de Govern 
8. Informes de presidència 
9. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat, s’aprovaren, sense cap esmena ni observació, les actes corresponents a les 
sessions següents: 
 
- ordinària, de 2 d’abril de 1998 
- extraordinària, de 21 de maig de 1998 
 
 
2. COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 1997 
 
El ponent de l’àrea de Finances i Règim Interior, Sr. Joan Orrit i Armengol, presenta a la 
consideració del plenari corporatiu el compte general de l’exercici 1997 integrat pel de la 
pròpia entitat i el de la societat pública mercantil Inciatives Alt Urgell SA (IAUSA), format 
per la Intervenció comarcal, rendit per la presidenta i informat per la Comissió Especial 
de Comptes en sessions de 14 i 25 de maig d’enguany. 
 
A petició de la presidenta, el Sr. Orrit facilita un breu resum sobre el resultat de la gestió 
pressupostària i liquidació de l’exercici, del qual resulta un romanent possitiu de 
tresoreria per import de 119.547 PTA. Els informes de la Comissió han estat favorables 
a l’aprovació del Compte sense cap vot particular, i durant el termini d’informació pública 
no es va presentar cap reclamació ni observació, segons resulta de la certificació 
lliurada pel secretari de la corporació la qual figura incorporada a l’expedient, a la vista 
del qual el ponent sol.licita del Ple l’aprovació del Compte General de l’exercici 1997.  
 
Sotmès a deliberació el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, s’obre un torn de 
paraules en el que intervé pel grup del PSC, el portaveu Sr. Mas Bentanachs, per a 
manifestar que l’aprovació dels comptes d’una entitat ha de ser congruent amb una 
bona gestió dels recursos per part dels responsables d’administrar-los i en el cas 
present, de les 7 o 8 ratios més importants que s’han de tenir en compte a l’hora de 
censurar els resultats, totes són molt negatives, ja que concretament algunes d’elles, 
com ara l’elevada xifra que presenten les resultes (en especial les quantitats pendents 
de cobrament) fan possible que no es generi un estalvi net negatiu, cosa que es 
produïria de no estar aquelles tan superdimensionades; assenyala el conseller que a 
banda del respecte que li mereixen els funcionaris responsables de preparar els 
documents comptables i de la seva tasca de dedicació, en el grup que representa 
existeix el convenciment de què els números s’han alterat de forma suficient perquè el 
romanent de la tresoreria surti positiu; a la vista d’una gestió que a través de les xifres 
presentades, el conseller considera palesament deesfavorable i perquè considera que 
en el moment de confeccionar la documentació comptable no es tenen en compte totes 
les prescripcions que la normativa vigent estableix per arribar a una comptabilitat 
correcta, anuncia el vot negatiu del seu grup a l’aprovació del compte general de 



l’exercici 1997 i insisteix en la necessitat de promoure una auditoria per tal de saber la 
situació econòmica i financera real de l’entitat.  
 
El president de la Comissió de Finances, Sr. Orrit, intervé per a posar de manifest que 
des del respecte més absolut a la llibertat d’opinions sobre el resultat de la gestió 
pressupostària, cal dir que el compte general  reflecteix la realitat comptable de l’exercici  
i que en les dues reunions de la Comissió Especial de Comptes la proposta d’aprovació 
ha estat unànime sense que s’hagi registrat cap vot particular en contra.  
 
La presidenta sotmet a votació ordinària el compte general de l’exercici de 1997 i el Ple 
del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió Especial de Comptes, 
ho aprova  per 8 vots a favor (sis del grup de CIU, un del grup del PP i un del grup del 
PPP), 5 vots en contra (tres del grup del PSC i dos del grup del PPP) i l’abstenció del 
conseller d’ERC. 
 
 
3. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 1998 
 
El secretari de la corporació llegeix un dictamen de la Comissió Informativa de Finances 
i Règim Interior expressat en els termes següents: 
 
“Atès que el Ple del Consell Comarcal aprovà en sessió ordinària del 16 de desembre de 
1997, la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament amb el 
pressupost general per a l’any 1998; 
 
Atès que a l’empara de la normativa vigent, els articles 56 i següents del Reglament de 
personal al servei dels ens locals, estableixen la necessitat d’aprovar prèviament l’oferta 
pública d’ocupació per a poder convocar les proves selectives d’accés a les 
corresponents vacants; 
 
Atès que en elaborar l’oferta d’ocupació per a l’any 1998, els llocs de treball a proveir es 
troben degudament dotats en el pressupost comarcal vigent i provistos ara per ara de 
forma temporal; 
 
En conseqüència, la Comissió, vista la normativa següent: 
 
- article 18 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de medidas urgentes para la reforma de la 
Función Pública, modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol i per la Llei 3/1989, de 3 
de març. 
 
- articles 56 a 62 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat 214/1990, de 30 de juliol. 
 
- article 19- primer, paràgraf 4 de la Llei 65/1997, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 1998, 
 
Proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents ACORDS: 
                                                                      
Primer. Aprovar l’oferta d’ocupació per a l’any 1998, del personal laboral al servei 
d’aquest Consell Comarcal, que s’adjunta com a annex  i que inclou les vacants de llocs 
de treball dotats per a enguany, conformement amb el que estableixen els articles 91 de 



la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 128 del Text Refòs 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 56 i següents del Reglament de personal al servei 
dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990. 
 
Segon. Publicar l’oferta pública aprovada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 57 del Reglament esmentat. 
 
Tercer. Facultar la presidenta del Consell Comarcal perquè suscrigui els documents que 
siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors i, especialment, perquè trameti 
comunicació dels mateixos al Ministeri per a les Administracions Públiques, i una còpia 
de l’oferta a la Direcció General d’Administració Pública de la Generalitat”. 
 
Sotmès a deliberació el dictamen de la Comissió, es produeixen les intervencions 
següents : 
 
El portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Mas Bentanachs, introdueix dues 
objeccions a la proposta d’oferta d’ocupació feta per la Comissió, una de forma i una 
altra de fons; respecte a la primera, assenyala la incongruència que suposa el fet que en 
tres de les cinc places laborals ofertades s’apliqui la denominació de tècnic i que els 
respectius llocs de treball a proveir figurin després amb un nivell C de titulació i demana, 
per tant, la supressió de tal denominació o bé el canvi de nivell; respecte a la qüestió de 
fons, es reserva pel punt següent de l’ordre del dia de fer una sèrie de consideracions 
que donen peu perquè el seu grup consideri aquesta oferta i el procés selectiu 
subsegüent com a un simple muntatge. 
 
La presidenta senyora Majoral reconneix que la denominació de les places a què fa 
referència el Sr. Mas no és la més afortunada i diu que ja en Comissió s’havia vist la 
conveniència d’adaptar-la més a la realitat del nivell dels llocs de treball que es pretenen 
cobrir, malgrat el qual es va mantenir en la redacció del dictamen presentat la 
nomenclatura inicial que figurava en la plantilla. 
 
Amb la recomendació d’acordar un canvi de denominació de les places abans 
esmentades, la presidenta sotmet a votació ordinària l’oferta pública d’ocupació per a 
l’any 1998, i el Ple del Consell Comarcal, considerant també la conveniència d’operar 
una modificació en la denominació dels llocs de treball objecte de l’oferta pública, tal 
com hi figuren actualment en la plantilla orgànica i en la relació de llocs de treball, per 
altres denominacions propostes que es corresponen més exactament amb les tasques a 
desenvolupar, per 10 vots a favor (sis del grup de CIU, dos  del grup del PPP, un del 
grup d’ERC i un del grup del PP) i  4 vots en contra, (tres del grup del PSC i un del grup 
del PPP), adoptà els ACORDS següents: 
 
Primer. Aprovar una modificació de la plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball 
d’aquesta corporació per a l’any 1998, en el sentit de substituir la denominació de 
determinats llocs de treball de règim laboral en la forma següent: 
 
 
Denominació actual                                                  Denominació modificada 
 
Tècnic de cultura i comunicació                                   Dinamitzador de cultura  
Tècnic de comptabilitat                                                 Administratiu de l’àrea de finances 



Tècnic d’informàtica                                                      Administratiu de l’àrea de règim 
interior                    
                                                                                        i d’informàtica 
 
Segon. Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer. Aprovar i ratificar totes les propostes d’acord contingudes en el dictamen de la 
Comissió modificant, però, l’annex referent a les places ofertades que s’adaptarà a la nova 
nomenclatura acordada. 
 
 
4. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A PROVEIR 
LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL DE LA PLANTILLA DE LA 
CORPORACIÓ 
 
Són presentades a l’examen i  consideració del Ple, les bases que han de regular la 
convocatòria de proves selectives per a proveir, mitjançant concurs, diversos llocs de treball 
de personal laboral fix vacants en la plantilla orgànica, ocupats temporalment o de forma 
interina i dotats suficientment en el pressupost comarcal de l’exercici actual. Es llegeixen els 
punts fonamentals d’aquestes bases i el dictamen de la Comissió Informativa de Finances i 
Règim Interior proposant l’aprovació de les mateixes. 
 
Els membres corporatius presents s’assabenten del seu contingut i s’obre un debat en el 
que intervenen el portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Mas Bentanachs, i la 
presidenta de la corporació, Sra. Majoral. 
 
El Sr. Mas comença dient que d’un examen superficial d’aquestes bases es podria deduir 
que s’ajusten a la normativa i que ofereixen transparència; d’un anàlisi de fons, però, es pot 
veure que són un vestit a mida per a gent de la casa i que ni tan sols s’ha tingut la picardia  
d’establir com a mèrit puntuable la presentació pels aspirants d’una titulació adient superior 
a la exigida, com és pràctica habitual en els processos selectius de personal i tenint en 
compte el caràcter i contingut de la majoria dels llocs de treball a proveir. Per altra banda, 
diu, sorprén la cobertura amb la que es tracta de vestir l’entrevista personal puntuant-la 
excessivament i convertint-la, així, en un factor de valoració del tot subjectiu. El Sr. Mas 
assenyala que el seu grup no pretén posar llenya al foc però adverteix d’una irregularitat 
que vulnera els principis constitucionals d’accés a la funció pública i que comporta una greu 
responsabilitat pels gestors de l’ens comarcal; resulta del tot clar, continua dient, que es 
tracta de facilitar l’accés a llocs de treball permanent de persones de la casa que varen 
convertir la seva situació laboral de temporals en indefinits; reitera que el grup que 
representa no vol participar en el que considera un simple muntatge i apel.la a la 
consciència dels membres corporatius perquè meditin el seu vot ja que entén que votar en 
favor de la proposta significa tant com  fer-se còmplices de la irregularitat. 
 
El Sr. Mas aprofita per a demanar, en aquest moment, un avançament de la seva 
intervenció en el torn de precs i preguntes ja que les dues que ha de formular encaixen 
totalment dintre del context d’aquest punt de l’ordre del dia i són congruents amb el 
contingut del seu al.legat anterior. 
 
Les preguntes a formular poden ser ressumides en els punts següents: 
 



1. Atès que el grup corporatiu que representa té quasi el convenciment que alguns llocs de 
treball laborals ocupats amb caràcter temporal són de nomenament directe, pregunta quin 
sistema de selecció dels contemplats en l’article 94.1 del Reglament de personal al servei 
de les corporacions locals s’ha seguit per accedir a les places temporales que ara es tracta 
de proveir de forma permanent. 
 
2.  Des de quina data el personal que ara ocupa aquests llocs de treball temporals va iniciar 
la seva relació laboral ? 
 
Prega també a la presidenta que disposi que el secretari prepari un informe jurídic sobre la 
situació legal resultant derivada de contractes laborales amb treballadors que han esgotat el 
periode límit de temporalitat i que continuen desenvolupant el seu lloc de treball. 
 
La presidenta Sra. Majoral, pel que fa a les preguntes formulades, demana al Sr. Mas que 
les presenti per escrit a la secretaria de la corporació, tal com estableix l’article 31 del 
Reglament Orgànic Comarcal, per la qual cosa i des del punt de vista reglamentari es 
tindran per no fetes, i tocant  les seves consideracions d’haver-se vestit a mida les bases 
del concurs, diu que caldria felicitar al secretari per la seva maestria en elaborar-les, i creu 
sincerament que aquestes bases han estat fetes amb professionalitat, sota criteris objectius 
i respectant en tot cas els principis constitucionals que regeixen per l’accés a la funció 
pública. 
 
En resposta a la objecció plantejada, el Sr. Mas anuncia que en el dia de demà presentarà 
les preguntes per escrit, i respecte a la segona consideració, diu que resulta més fàcil 
traspassar la responsabilitat a una altra persona que en aquest cas és un funcionari al 
servei de l’entitat.          
 
Sotmeses a votació ordinària les bases presentades, el Ple del Consell Comarcal, per 8 
vots a favor (sis del grup de CIU, un del PP i un de PPP), 5 vots en contra (tres del grup del 
PSC, i dos del PPP) i l’abstenció del conseller del grup d’ERC, aprova el dictamen de la 
Comissió Informativa de Finances i Règim Interior, i ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a proveir, en règim de 
contractació laboral i mitjançant el sistema de concurs de mèrits, els llocs de treball de 
personal laboral fix de la plantilla següents: 
 
- 1 lloc de trreball d’assistent/a social , amb títol de diplomat/da en treballs socials, a jornada 
completa. 
 
- 1 lloc de treball de dinamitzador/a de cultura , a jornada completa 
 
- 1 administratiu/va de l’àrea de finances, a jornada completa 
 
- 1 administratiu/va de l’àrea de règim interior i d’informàtica, a jornada completa 
 
- 1 enginyer/a tècnic/a industrial, a 2/3 de jornada. 
 
Segon. Publicar la convocatòria al DOGC i al BOP, d’acord amb el que estableix l’article 90 
del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per decret de la 
Generalitat 214/1990, de 30 de juliol. 
 



 
5. ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, 
MODALITAT CONCESSIÓ, DE LA LÍNIA ESCOLAR BELLPUI-NOVES DE SEGRE-
PARROQUIA D’HORTÓ-LA SEU D’URGELL (CENTRES DOCENTS). 
 
Vist l’expedient de contractació formalitzat per adjudicar, mitjançant procediment obert i a 
través de concurs públic, la gestió del servei públic, modalitat concessió, del transport 
escolar de la línia Bellpui-Noves de Segre-Parroquia d’Hortó-La Seu d’Urgell (centres 
docents). 
 
Atès que, durant el termini de convocatòria obert a l’efecte, s’han presentat les proposicions 
següents: 
 
- Núm. 1. AUTOCARS BRUGULAT SA, representada pel senyor Josep Brugulat i 
Casanovas 
 
- Núm.  2.  AUTOCARS VILÀ BETRIU SL , representada pel senyor Celestí Vilà i Betriu 
 
Atès que, una vegada ha estat examinada i qualificada la documentació administrativa i 
tècnica presentada per cadascuna de les empreses licitadores, la Mesa de contractació la 
va considerar correcta i conforme amb les prescipcions dels respectius plecs de clàusules 
que regeixen el concurs. 
 
Atès que després d’examinar-se les proposicions econòmiques presentades, i tenint en 
compte en el seu conjunt els criteris de valoració previstos en la clàusula 10 del Plec de 
condicions administratives, la Mesa elevà proposta d’adjudicació en favor d’AUTOCARS 
VILÀ BETRIU SL, en ser l’entitat que va obtenir una millor qualificació en el barem de 
puntuació del concurs. 
 
Considerant que la Comissió Informativa de Serveis Públics va emetre dictamen ratificant la 
proposta realitzada per la Mesa de contractació, en ser la proposició seleccionada la més 
favorable pels interessos de la corporació comarcal. 
 
En conseqüència, vistos els articles 83 al 91 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
Contractes de les administracions públiques, el Ple del Consell Comarcal, per assentiment 
dels 14 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon. Adjudicar el concurs per a la gestió del servei públic de transport escolar en la línia 
abans esmentada, a l’entitat AUTOCARS VILÀ BETRIU SL, pel preu de 17.750 ptes/dia de 
servei , IVA inclòs. 
 
Tercer. Condicionar aquesta adjudicació a l’obtenció, per part de l’adjudicatària, de 
l’autorització preceptiva per a la prestació del servei de transport escolar a atorgar per la 
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat, i també al possible exercici dels  
drets de prioritat reconeguts a la normativa reguladora dels transports públics de viatgers 
per carretera a les empreses concessionàries de serveis públics regulars de transports de 
viatgers per carretera. 
 



Quart. Notificar aquest acord a les empreses licitadores i requerir l’adjudicatària perquè, en 
el termini de 10 dies següents a la data de recepció de l’adjudicació, presenti davant la 
tresoreria de la corporació la garantia a què fa esment la clàusula 12 del plec de condicions 
administratives. 
 
Cinquè. Facultar la presidenta del Consell Comarcal perquè, en representació de la 
corporació, signi el corresponent contracte administratiu amb l’entitat adjudicatària. 
 
 
6. ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT SOBRE 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN DETERMINADES MATÈRIES. 
 
El Sr. Solans i Navarro, com a president de la Comissió Informativa de Serveis Públics, 
presenta a l’aprovació del plenari l’addenda a signar amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Conveni subscrit en el seu dia per 
ambdues administracions per a la gestió del servei de transport escolar i altres serveis 
delegats a la comarca en matèria d’ensenyament. 
 
El senyor Solans assenyala que aquesta addenda introdueix com a novetats principals 
respecte a la del curs passat, les següents: 
 
1. La partida referent al transport escolar obligatori i gratuït (7.147.821 PTA), 
experimenta un increment quantitatiu de 7.147.821 PTA, derivat dels factors següents: 
 
a) Desdoblament de diferents línies els dimecres i divendres de cada setmana 
(6.422.821 ptes). 
 
b) Assignació d’una quantitat per import de 725.000 ptes per tal de sufragar les 
despeses d’un nou acompanyant en la línia Cabó-Organyà, ja que s’ha de transportar un 
nen amb una malaltia anomenada “ossos de cristall”. 
 
c) en la dotació de 3 milions destinada a escoles-llar, s’ha d’afegir 500.000 pessetes 
més, ja que cal tenir en compte a una estudiant que repeteix i aquesta circumstància ha 
estat notificada als responsables d’Ensenyament els quals s’han manifestat totalment 
d’acord en assumir el dit increment. 
 
Pel que fa la resta de conceptes no ofereix, diu el conseller, cap variació substancial 
respecte al curs precedent. 
 
Després d’aquesta presentació i obert un torn de paraules, el Sr. Mas Bentanachs 
considera oportú ressaltar la necessitat de matisar determinats aspectes de les xifres 
presentades i així en la destinada al transport no obligatori caldria fer un desglossament 
de conceptes com ara saber si en la quantitat de 875.000 ptes assignada hi ha inclós o 
no l’IVA. D’altra banda, reitera el que ja va fer constar en un altre plenari respecte a la 
necessitat de resoldre el problema que afecta als nens de Castellciutat a base d’aprofitar 
el transport escolar fins a la Seu d’Urgell d’alguna de les atres línies existents a la 
comarca. 
 
La presidenta, tot i ser conscient dels inconvenients apuntats, creu que el problema dels 
nens de Castellciutat és de dificil solució ja que Ensenyament, d’acord amb la normativa 
que regeix actualment, no vol fer-se càrrec de les despeses que origina el transport 



d’escolars residents en nuclis de població depenents del propi municipi, tal com 
succeeix en altres barris perifèrics de la Seu d’Urgell.  
 
Acabades les intervencions, el Ple del Consell Comarcal, per assentiment dels 14 
membres corporatius presents a la sessió, acorda aprovar el dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis Públics expressat en els termes següents: 
 
Vista l’addenda al Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la delegació de competències quant 
a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de 
menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament. 
 
Atès que la corporació comarcal considera que l’actualització dels recursos econòmics 
assignats per al curs escolar 1998/99 respón a les necessitats que aquesta comarca ha 
de satisfer per a una gestió eficaç de les competències que té delegades i que són 
objecte de conveni. 
 
Es proposa al Ple que adopti l’acord següent:: 
 
Primer. Aprovar l’addenda esmentada, juntament amb l’annex en el que s’assenyalen 
els recursos econòmics que en concepte de dotació per al curs acadèmic 1998-1999 es 
transfereixen al Consell Comarcal per a la gestió de les competències delegades sobre 
transport escolar, ajuts del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació, M. Dolors Majoral i Moliné, perquè en 
representació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell signi l’addenda al Conveni i realitzi 
totes les gestions necessàries per al compliment i observància de les seves clàusules.   
 
 
7. DECRETS DE PRESIDÈNCIA I ACORDS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
Els presents són informats del Decret núm. 9 de la presidència, pel qual s’aprova la 
liquidació del pressupost de l’entitat corresponent a l’exercici de 1997. 
 
Tanmateix són informats dels principals acords adoptats en la darrera sessió de la Comissió 
de Govern celebrada el dia 14 de juliol d’eguany, referents als punts següents:  
 
-  Adjudicació a l’empresari Sr. Abel Gannau i Sorribes d’Oliana, per procediment negociat i 
després d’haver quedat desert el concurs obert convocat a l’efecte, de l’obra anomenada 
“Reforma i ampliació del refugi de muntanya de Sant Joan de l’Erm”, pel preu de 
20.600.000 ptes, IVA inclòs. 
 
- Sol.licitud de subvenció de 14.000.000 PTA per tal d’acollir-se al finançament d’actuacions 
als petits nuclis i al poblament disseminat, de les quals 10.000.000 són destinats al refugi de 
Sant Joan de l’Erm i 4.000.000 a la rehabilitació de la farinera de Montferrer. 
 
Al voltant d’aquest punt de l’ordre del dia, el conseller Sr. Colom Pich, considera oportú, 
amb el permís de la presidenta, fer algunes puntualitzacions respecte a l’acord pres per la 
Comissió de Govern el 18 de juny d’enguany, en virtut del qual, i dintre del punt referent a  



la liquidació de despeses de l’any 1995 que, per un import d’1.604.097 PTA, justificava el 
Sr. Nadal Francolí com a adjudicatari de la línia de transport a la demanda Tuixén-La Seu 
d’Urgell, s’aprovava el reconeixement d’1.117.273 PTA i, en canvi, no s’acceptava l’import 
de les 436.804 ptes restants que el Sr. Nadal al.legava en concepte de despeses per 
interessos bancaris de finançament; al respecte, dóna lectura a un certificat emès per la 
intervenció comarcal el dia 12 de desembre de 1995 pel qual es declara que el Consell 
Comarcal “aporta pel servei que fa a la comarca el transport conegut per la "lletera" de 
Tuixén, com a subvenció per transport a la demanda des de Tuixén a la Seu d’Urgell i 
retorn, la quantitat d’1.642.256 ptes, per a l’any 1995. Per tant, el Sr. Colom entén que 
aquest certificat que implica un compromís contret anteriorment amb el Sr. Nadal està en 
palesa contradicció amb el que es va acordar en Comissió de Govern. 
 
La presidenta Sra. Majoral, contesta que el tema no es pot plantejar en els termes en què 
ho fa el Sr. Colom, i això en base a les dades següents: 
 
1. El Consell Comarcal justificava en el mes de desembre de 1995 davant la Direcció 
General de Transports, la despesa realitzada durant l’exercici, la qual es complementava  
amb una altra tramesa el mes d’abril de 1996 en la que s’inclou un certificat d’intervenció 
acreditant l’aportació d’1.642.256 ptes pel servei públic de transport conegut per la “lletera" 
de Tuixén, i atès que llavors el Consell encara no havia rebut la sol.licitud de subvenció per 
part del Sr. Nadal, la certificació que es fa a transports reflecteix el mateix import que es va 
justificar per a l’any 1994. 
 
2. No és fins a finals de l’any 1996 que el Sr. Nadal presenta la sol.licitud de subvenció 
corresponent a l’any 1995, per un import d’1.554.077 pts, import que inclou la xifra de 
436.804 ptes que corresponen a interessos de la seva pòlissa de crèdit de l’any 1994. 
 
3. A la vista del qual, la Comissió Informativa d’Infraestructures proposa que es concedeixi 
al Sr. Nadal la subvenció fixada en el pressupost de transport a la demanda de 1995, una 
vegada s’hagi justificat la despesa, i amb motiu d’això s’acorda fer al Sr. Nadal un primer 
pagament a compte d’1.000.000 de pessetes. 
 
4. Justificada la despesa, en la reunió de la Comissió d’Infraestructures que va tenir lloc el 
passat mes de febrer, es proposa reconèixer al Sr. Nadal en concepte de subvenció de 
l’any 1995, la quantitat d’1.117.273, sense incloure, per tant, ll’import de les 436.804 
pessetes que per raó d’interessos financers afegia el Sr. Nadal, en considerar que no era 
procedent que l’ens comarcal es fes càrrec d’una obligació que a títol personal havia contret 
el contractista, proposta que va ser acceptada en Comissió de Govern del mes de juny i  
notificada al Sr. Nadal amb tots els requisits formals i amb oferiment de recursos. 
 
5. En conseqüència, es comunica a Transports de la Generalitat la disminució de la 
subvenció concedida al Sr. Nadal per a l’any 1995, i es proposa que aquest import 
compensi el dèficit que arrossega el Consell pel servei de transport a la demanda dels anys 
1991-1995 i que és d’1.604.097 PTA. 
 
6. Finalment, i en data molt recent, el Consell Comarcal va satisfer al Sr. Nadal la resta per 
pagar de la subvenció atorgada, per un import d'117.273 pessetes.  
 
 
8. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 



La presidenta informa al plenari sobre els següents temes d’interès comarcal: 
 
- Comunica que s’ha obert un compte corrent per rebre ajuts econòmics destinats a les 
víctimes del Sudán i que també s’ha habilitat en una de les dependències del Consell 
Comarcal una caixa oberta per a recollir donatius amb la mateixa finalitat. 
 
- Informa del conveni subscrit recentment amb el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat per a definir les actuacions a dur a terme durant l’any 1998 en la 
gestió i finançament del transport a la demanda. 
 
- Tramesa d’un escrit del ministre de Cultura d’Andorra en el que es dóna per assabentat de 
la petició cursada pel Consell Comarcal i promet que en un termini curt de temps es podrà 
donar cobertura a la comarca en la recepció de la TV andorrana, per a la qual cosa s’han  
posat a disposició del govern del Principat les instal.lacions del repetidor del Cogulló . 
 
- Celebració el proper dia 2 d’agost del desè aniversari de la creació del poble nou de Pont 
de Bar construït amb motiu de les riuades de novembre de 1984. 
 
- Visita a la comarca, el proper dia 20 d’agost, del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, amb motiu del qual es farà la inauguració de la ruta etnogràfica i de la via 
romànica. 
 
- Informa de l’entrevista personal mantinguda amb els tècnics que han resultat seleccionats 
després de les nombrosses instàncies presentades per enginyers de diferents especialitats,  
arran dels anuncis publicats en diferents mitjans de comunicació, per a la contractació 
urgent d’un enginyer que cobreixi la vacant produïda per la renúncia de l’enginyer de 
camins, canals i ports, senyor Ferran Aparicio Ibañez, el qual va deixar de prestar els seus 
serveis a partir del passat 1 de juliol . 
 
- Informa sobre la celebració recent de la III Trobada de la Gent Gran, acte emotiu al qual 
van assistir al voltant de 150 persones. 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia intervé el conseller i alcalde del municipi d’Alàs i 
Cerc, Sr. Soldevila Pagès, i dirigeix un prec a la presidenta manifestant les seves 
queixes per causa de  la restricció d’aigua de rec que pateixen els pagesos en tallar-se 
el canal que serveix per aquesta finalitat. 
 
La presidenta explica que, amb motiu de la sequera existent, s’ha requerit a la Societat 
de Pesca per suspendre l’activitat dels pescadors mentre duri aquesta circumstància i 
també a les Comunitats de Regants perquè respectin el anomenat “cabal ecològic”. 
Sobre el tema, la Sra. Majoral assenyala que s’ha d’estar alerta abans de formular 
qualsevol queixa en aquest sentit, ja que podria succeir que la Confederació 
Hidrogràfica, després d’atendre la reclamació, passés a comprovar si s’utilitza un 
aprofitament d’aigua superior al que realment figura concedit.   
 
 
ASSUMPTE D’URGÈNCIA: 
 



A proposta de la presidenta i mitjançant el quòrum de majoria absoluta previst en l’article 
100.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, el Ple acorda 
ampliar l’ordre del dia de la sessió amb el següent punt d’urgència:  
 
CANVI DE DENOMINACIÓ DEL CONSELL CONSULTIU DE LA VELLESA 
 
Atès que en el II Congrés Nacional de la Gent Gran es va acordar que tots els estaments 
que fan referència a la vellesa, tinguéssin una denominació comú referida a la Gent Gran, 
denominació que es va reiterar en el III Congrés celebrat recentment. 
 
Vista la necessitat, doncs, d’operar un canvi en la denominació d’aquest organisme, el Ple 
del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta d’acord adoptada en sessió d’assamblea, 
per unanimitat dels 14 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Modificar el nom de Consell Consultiu de la Vellesa pel de Consell Consultiu de la 
Gent Gran. 
 
Segon. Reflectir aquesta modificació en els Estatuts del Consell Consultiu i sotmetre 
l’expedient a la informació pública preceptiva, en el benentès que si un cop transcorregut el 
termini d’informació pública no es presentés cap reclamació ni suggeriment, l’acord 
inicialment adoptat esdevindrà definitiu.    
 
 
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. 999126 al núm. 
999131, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 18 al 23. 
 
La Seu d'Urgell, 9 d'octubre de 1998 
 
El secretari 


