
ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 6/98 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 17 de desembre de 1998 
Durada: de 22 a 23,45 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 
- Pere Planes i Planes, vicepresident 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Miquel Mas i Miró, conseller 
- Emili Segon i Baró, conseller 
- Jesús Babià i Serra, conseller 
- Joan Orrit i Armengol, 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: 
 
Josep M. Castells i Curià, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar. 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Josep Pallerola i Porta, alcalde de Josa i Tuixén 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
 
Ordre del dia: 
 
1. Acta de la sessió anterior 
2. Expedient núm. 3/98, sobre modificació de crèdits al Pressupost de l'exercici 1998 
3. Pressupost general de la corporació, exercici 1999. Plantilla i relació llocs de treball 
4. Segon Conveni Col.lectiu del personal laboral de la corporació 



5. Sol.licitud a la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya 
6. Certificacions d’obres 
7. Ratificació del Decret de presidència núm. 18/98 
8. Ratificació del Decret de presidència núm. 13/98 
9. Ratificació del Decret de presidència núm.17/98 
10. Adhesió al conveni entre el Departament de Justícia i l’ACM i la FMC 
11. Sol.licitud de subvenció per a despeses de l’Oficina del Consumidor 
12. Ratificació del Decret de presidència núm. 15/98 
13. Contractacions de personal laboral temporal per motius de màxima urgència 
14. Propostes d’acord aprovades en Consell d’Alcaldes 
15. Designació d’alcaldes per a formar part de la Comissió consultiva de l’accés 
motoritzat  
16. Dates de celebració dels plens ordinaris durant l’any 1999 
17. Moció sobre la instauració de seleccions esportives catalanes 
18. Presa de coneixement i ratificació del Decret de presidència núm. 19/98 
19. Donar compte d’altres decrets de presidència i els acords de la Comisisó de Govern 
20. Despatx oficial i informes de la presidència 
21. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió i acords:  
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l’acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació 
 
 
2. EXPEDIENT NÚM. 3/98, SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST 
DE L'EXERCICI 1998. 
 
El conseller president de la Comissió Informativa de Finances i Règim Interioir, senyor 
Joan Orrit Armegol, presenta al consistori l’expedient de modificació de crèdits núm. 
3/98, mitjançant transferències i ampliacions de crèdit al Pressupost de la corporació 
comarcal de l’exercici de 1998, l’objectiu del qual és, d’una banda, imputar l’import 
parcial de crèdits procedents de vàries partides pressupostàries a d’altres partides no 
dotades suficientment i amb diferent vinculació jurídica sense alterar la quantia total del 
Pressupost i, per altra banda, modificar a l’alça determinades partides pressupostàries 
ampliables relacionades expressament a les Bases d’execució del Pressupost. 
 
Es llegeix el dictamen favorable emès per la Comissió de l’àrea i el conseller ponent 
proposa al Ple l’aprovació de l’expedient. 
 
Sotmesa la proposta a deliberació del plenari, Intervé el conseller del grup d’ERC, 
senyor Colom Pich, per a criticar que una gran part de la quantitat d’1.500.000 ptes que 
en concepte d’activitats culturals i recreatives es reflecteix a l’estat de transferències de 
crèdit, hagi estat destinada a sufragar una publicació de caire tan propagandístic com és 
la Revista Comarcal i lamenta que no s’hagi donat més prioritat a d’altres atencions que 
en matèria de promoció de la cultura demana la nostra comarca. El conseller del grup 
del PPP, Sr. Domingo Barnils, remarca la consideració feta pel Sr. Colom sobre la 
càrrega propagandística que té la Revista Comarcal i considera que es podria mantenir 



amb pretensions més modestes i d’una major objectivitat en el seu tractament 
acomodant-la a la situació econòmica real de l’ens comarcal. 
 
Per contestar les crítiques anteriors, la presidenta assenyala que l’última publicació 
recull els 10 anys d’història del Consell Comarcal i, en aquest sentit, s’ha mirat d’il.lustrar 
l’edicció amb una informació completa de les activitats i realitzacions dels darrers deu 
anys, tant a nivell comarcal com a nivell municipal i, d’altra banda, remarca que el seu 
finançament ha estat cobert gràcies a una subvenció provinent de la Diputació i a les 
aportacions d’algunes entitats bancàries. 
 
Acabades les intervencions, la presidenta sotmet l’expedient a votació ordinària dels 
membres corporatius presents, i el Ple del Consell Comarcal, per 17 vots a favor, cap en 
contra i l’abstenció del Sr. Colom, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar transferències de crèdit entre vàries partides del ressupost de 
despeses de l’entitat de l’exercici 1998, per un import de 2.700.000 PTA, segons 
l’informe de la intervenció comarcal que acompanya l’expedient. 
 
Segon. Aprovar ampliacions de crèdit de diferents partides ampliables relacionades 
expressament en les bases d’execució del pressupost de l’entitat de l’exercici 1998, per 
un import  d’11.155.093 PTA. 
 
Tercer. 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 definitivament si no es presenten reclamacions durant el termini d’exposició 
pública. 
 
 
3. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 1999. PLANTILLA I 
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL. 
( debatut com a últim punt de l’ordre del dia, per raons de règim interior) 
 
El president de la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior, senyor Orrit i 
Armengol, presenta al Consistori el Pressupost General de la corporació per a l’exercici 
1999, integrat pel de la pròpia entitat i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de la 
societat pública comarcal INICIATIVES ALT URGELL SA (IAUSA); aquest Pressupost 
ha estat dictaminat favorablement per la Comissió de l’àrea i degudament informat per la 
intervenció de l’entitat. 
 
El Sr. Orrit assenyala com a nota més destacada l’increment que experimenten les xifres 
globals d’ aquest pressupost, un 8,35 %, respecte les de l’exercici anterior, increment 
que si bé no es pot considerar espectacular, ens indica la seva consolidació i 
esencialment el manteniment de l’estructura funcional de la corporació. Entra a 
continuació, seguint la memòria que acompanya el pressupost, en l’estudi de les 
variacions en més o menys que experimenten algunes de les partides, tant de l’estat 
d’ingressos com de despeses, respecte a l’exercici anterior, i finalitza amb una anàlisi 
global dels objectius que es pretenen assolir amb aquest pressupost partint de la 
consolidació de les xifres globals que gestiona el Consell Comarcal a la qual abans 
al.ludia: a) Participació en nous àmbits d’actuació i voluntat de reforçar el camp del 
desenvolupament actual; en aquest sentit, cal que l’esforç tècnic que això significa 
vingui recolzat per l’esforç polític amb la finalitat única de col.laborar de manera més 



intensa en la millora econòmica i social de la nostra comarca b) Dependència excessiva  
de la nostra situació econòmica i financera de les subvencions finalistes, la qual cosa 
deixa una escassa marge d’operativitat i condiciona la possibilitat d’ampliar o de reduir 
recursos en benefici d’altres atencions més prioritàries. 
 
En resum, finalitza el ponent la seva exposició destacant que el pressupost de 1999 
reflecteix la continuïtat en la consolidació del Consell Comarcal com a eina 
col.laboradora dels ajuntaments de la comarca, i tot i l’accentuació de les dificultades 
financeres ja experimentades en exercicis anteriors i de la manca de capacitat 
econòmica, cal prendre decisions amb una certa projecció, les quals sempre tindran 
com a objectiu principal de col.labotar amb intensitat en el desenvolupament econòmic i 
social de la comarca.  
 
Sotmès a deliberació el dictamen de la Comissió, s’obre un debat en el que intervenen 
els següents consellers: 
 
- Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Sr. Colom Pich inicia el torn 
d’intervencions i assenyala, en primer lloc, que tot i ser l’últim pressupost de la 
legislatura actual, manté la mateixa línia continuïsta d’exercicis anteriors, i fins i tot 
s’atreveria a qualificar-lo d’immobilista. 
 
Entra, a continuació, en l’anàlisi de diferents partides pressupostàries puntuals amb les 
consideracions següents: 
 
Pel que fa als capítols d’ingressos: 
 
- Considera discriminatori destinar íntegrament la subvenció procedent de l’IEI a una 
única entitat com l’Escola Orgèl.lia que, tot i reconeixent l’important tasca que a nivell                                    
comarcal desenvolupa de cara a la mainada i a la joventut, no és l’única que contribueix 
a la millora social de la comarca, i en aquest sentit sembla que aquestes altres entitats 
queden marginades econòmicament. 
 
- Considera incongruent que el Taller Claror, centre que presta un servei social 
excel.lent per a la comarca, ingressi al Consell, dintre de la partida de transferències 
procedents d’entitats sense finalitat de lucre, 545.000 ptes, i per un altre costat, dintre de 
l’apartat d’ajuts d’organitzacions, hi ha una sortida de 159.000 ptes quan el normal i 
correcte fora de subvencionar íntegrament la totalitat de les atencions que mereix  
aquest Centre. 
 
- També dintre de l’estat d’ingressos, i partint  de la subvenció de 8 milions i escaig que 
reb el Consell Comarcal del PERC, el Sr. Colom vol una explicació del perquè aquesta 
quantitat va destinada íntegrament a un ens privat anomenat PEUSA. 
 
 
 
Pel que fa a l’estat de despeses 
 
-  El conseller assenyala que en l’apartat de dietes i desplaçaments de les partides 230 i 
231 del grup de funció I, s’ha fet un estalvi de 182.500 PTA en relació amb el pressupost 
anterior i pregunta si aquest estalvi és digne de consideració tenint en compte la 



reducció de sessions plenàries de 12 a 6 a l’any; creu que per la minsa diferència de 
cost existent, valdria més la pena tornar a incrementar la freqüència dels plens. 
 
- Respecte a la consignació que figura en la subfunció de Protecció i Promoció Social 
per a dotar el programa d’infants de risc social, cal valorar el fet d’haver-se signat aquest 
conveni per la importància que té la prevenció en casos tan punyents com aquests. 
 
- Referent a ensenyament, troba inadmissible que es subvencioni el transport no 
obligatori, que  baixi en un 33 % la partida de menjador a l’Escola Llar i en menys del 3,5 
% els ajuts socioeconòmics, i que curiosament els ajuts a centres privats experimentin 
un augment de l’11 %. Caldria preguntar-se si tot això ha servit perquè els nens de 
l’escola pública tinguin dos dies menys de menjador i si aquesta mesura serveix per 
abaratir despeses o, com més aviat sembla, per subvencionar en més l’escola privada; 
es veu ben clar, diu, al contrari del que predica el Govern de la Generalitat i no el que fa, 
que s’aposta per una escola privada. 
 
- Pel que fa a la partida de consum, dotada amb 500.000 ptes, tot i estar justificada per 
la presidenta i malgrat el bon servei que diu presta el Departament, paradoxalment es 
dóna la circumstància que de la quantitat pressupostada l’any anterior, idèntica a la del 
99, no es va gastar ni una sola pesseta i, adhuc més, figura com a consignació en baixa 
dintre de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 aprovat en la sessió d’avui. 
 
- Confia que de la dotació destinada a l’àrea de cultura es faci un ús més ponderat i 
equànime i no, tal com va succeir l’exercici anterior, que una sola activitat (Càtars) 
absorbeixi el 100 % de la consignació, ja que la resta de subvencions varen sortir de la 
partida pressupostada per un imaginari Arxiu Comarcal.  
 
- Referent a temes com Joventut, xarxa de camins i actuacions en senyalitzacions i 
petits nuclis i poblament disseminat, s’han d’aprovar una sèrie de partides sense saber a 
hores d’ara la seva destinació, en estar pendents encara de rebre els respectius 
programes malgrat haver-se demanat per tres vegades. 
 
- Lamenta el decreixement de la inversió global i el fet que, una vegada més, el capítol 
de personal s’hagi disparat amb un volum que representa quasi el 40 % dels recursos 
ordinaris del pressupost, tot i haver-se passat al capítol II dues partides de personal per 
tal de no engreixar més el capítol I, al qual realment aquelles pertanyien. 
 
- A la vista de tot això, reitera el Sr. Colom, una vegada més, la problemàtica de fons  
existent a l’entorn dels consells comarcals tot considerant que el model actual està 
esgotat; entèn fora de tot sentit que els consells comarcals facin el paper de ser simples 
corretges transmissores de fons entre administracions i que estiguin econòmicament 
lligats de peus i mans, mentre que ens com la Diputació fan anar els diners, entre 
cometes, de qualsevol manera; assenyala que la política d’anar duplicant 
administracions repercuteix de forma negativa en perjudici del ciutadà qui veu que els 
seus impostos no serveixen per a trobar la mesura justa entre el que paga i el servei que 
reb a canvi. 
 
Finalitza el Sr. Colom la seva intervenció amb les paraules següents adreçades a la 
presidència: 
 



“Presidenta, li demano que sigui valenta i deixi una mica de vora les sigles del partit al 
que pertany i demani l’abolició, més ben dit la desaparició total de les diputacions, i que 
els consells comarcals tinguin dotació pròpia per poder satisfer amb els diners les 
necessitats que pateixen els pobles de la nostra comarca i que no ens tinguin que dir de 
Lleida, o de qualsevol altre lloc que podem demanar subvenció per això o per l’altre, que 
siguem nosaltres que diguem que un poble de la nostra comarca té una necessitat x en 
qualsevol apartat, infraestructures, medi ambient, benestar social, joventut, turisme, etc. 
i que li podem donar els diners necessaris per a dur a terme el que ens demanen.  
 
No demanem, volem ser gestors dels nostres diners. Sí als consells comarcals, no a un 
model immobilista, contra natura i contra temps com el que tenim. Com deia el cantant 
“No és això companys, no és això”. 
  
En torn de contestació, la presidenta vol començar per rebatre alguns aspectes concrets 
de la crítica feta anteriorment en considerar que el Sr. Colom no està ben informat sobre 
determinats temes puntuals :  
 
- Respecte a la dotació de 545.000 ptes. que figura a l’estat d’ingressos procedent del 
Taller Claror, vol aclarir que aquesta quantitat correspon a una transferència de diners 
per al pagament de l’assistent social que presta serveis en aqueix Centre i que 
encomana de fer, mitjançant un conveni ja existent, al Consell Comarcal per raó del 
problema que té la Institució de formalitzar nòmines de personal i declaració de salaris  
atès el seu caràcter d’institució sense ànim de lucre; per altra part, el Consell Comarcal 
ajuda el Taller Claror assumint el pagament de la quota corresponent a la Seguretat 
Social de la treballadora i que a l’any 1998 va ser de 170.000 ptes.    
 
- Les 400.000 pessetes a l’Escola Urgel.lia no són cap subvenció directa provinent de 
les arques del Consell sinó que es tracta d’un ajut sol.licitat per la pròpia entitat i que la 
Diputació considera oportú lliurar a través del Consell Comarcal, per la qual cosa cal 
justificar en el pressupost l’entrada i sortida d’aquests diners. 
 
- Els 8 milions del PERC són per a subvencionar les millores que en matèria 
d’electrificació fa la PEUSA a la comarca: a l’efecte, i per tal d’evitar contractes 
fraccionats amb els diversos ajuntaments, s’ha trobat una fòrmula, en virtut de la qual i 
mitjançant el conveni signat fa uns cinc anys entre ambdues parts, el Consell Comarcal 
se subroga en el lloc de PEUSA que no ho pot fer directament, per a demanar aL 
Departament d'Indústria una subvenció equivalent al 40 % del pressupost de les 
actuacions a realitzar  i PEUSA es fa càrrec del 60 % restant; aquesta col.laboració es 
va mantenir durant els dos primers anys ja que  durant els dos següents no va sortir cap 
convocatòria fins aquest any, en què es torna obrir amb la presentació de quatre  
projectes adreçats dos al municipi d’Alàs i Cerc i un a cadascun dels municipis 
d’Arsèguel i Pont de Bar. 
 
- Referent a l’ajut destinat al menjador del Col.legi la Salle, el Consell Comarcal tampoc 
concedeix cap subvenció directa ja que només es limita a transferir els diners que reb de 
la Generalitat, tot i considerar-la correcta. 
 
- Darrerament, i pel que fa a la partida de consum, cal tenir en compte que si a l’any 
1998 no figura cap import invertit, és perquè en no rebre l’oportuna subvenció 
demanada (durant 3 anys no s’ha rebut), les despeses ocasionades (telèfon, llum, 
ordinador, paper etc) van haver de ser imputades a la partida general de despesa 



corrent d’oficines; aquest any torna haver convocatòria i per això es preveu la 
corresponent consignació al pressupost. 
 
Finalitza la Sra. Majoral contestant al problema de fons suscitat pel conseller, Sr. Colom, 
al voltant de la situació actual dels consells comarcals i el paper que representen; es 
manifesta totalment d’acord amb el conseller respecte al fort lligam econòmic que pateix 
l’ens comarcal i que ja fora l’hora de lliurar-se del pes excesiu que això representa en 
benefici d’una llibertat de decisió necessària, ja que l’experiència de 10 anys de vida 
política i administrativa demostra clarament la tasca important que són capaços de 
desenvolupar els consells comarcals. D’altra banda, és ben sabut l’esforç que fa el 
nostre Consell Comarcal, i en general tots els de la província de Lleida, a través de les 
respectives presidències, per fer veure la necessitat i conveniéncia d’abolir i fer 
desaparèixer a Catalunya les diputacions; aquest desig, però, es veu frenat per altres 
consells comarcals, tots ells de la província de Barcelona  i governats pel PSC, els quals 
presten tot el seu suport a la Diputació respectiva i no volen la seva desaparició atès 
que també està governada majoritàriament pels socialistes i ostenta un gran poder 
econòmic; per tant, o fem el possible perquè desapareixin totes les diputacions de 
Catalunya o no en desapareixerà cap. 
 
En rèplica per al.lussions, el Sr. Colom incideix sobre els tres punts següents: a) 
Respecte al tema de l’Escola Urgel.lia, seria bo que el Consell Comarcal obrís el ventall 
de la seva participació i col.laboració a les altres entitats i associacions de la comarca 
que desenvolupen també tasques importants sense cap ànim de lucre b) En definitiva i 
malgrat les explicacions de la presidenta, amb la dotació del PERC s’està subvencionant 
un ens privat c) Pel que fa al tema del menjador escolar, considera el conseller que si la 
subvenció no és competència del Consell Comarcal i va destinada directament al 
Centre, millor seria no fer-se càrrec d’aquesta mediació i, per tant, eliminar la partida del 
pressupost. 
 
Pel grup del PSC, intervé, tot seguit, el portaveu Sr. Mas Bentanachs per agrair, en 
primer lloc, la col.laboració prestada per la intervenció comarcal en la tramesa 
d’informació sobre el pressupost; qualifica el pressupost de 1999 de trist i ensopit i 
manifesta la seva impresió de coincidir amb l’opinió expressada en el debat pel conseller 
Sr. Colom; assenyala que hi ha vàries partides que figuren al pressupost i que després 
no s’executen, com és el cas de l’ajut destinat a organitzacions del tercer mòn; critica 
que en la partida de cultura es deixin de costat d’altres activitats de més interès per a la 
comarca i lamenta el decreixement que han experimentat les inversions del programa de 
camins, en part per manca de negociació; en definitiva, considera que el pressupost de 
1999 es poc engrescador i manté la línia continuïsta d’exercicis anteriors, tot reiterant, 
una vegada més, que ni ell ni el seu grup comparteixen la filosofia general de gestió 
pressupostària que realitza l’equip de govern. 
 
Conclòs aquest debat, la presidenta sotmet a votació ordinària l’aprovació del Presupost 
General de la corporació per a 1999, plantilla i relació de llocs de treball, i el Ple del Consell 
Comarcal, en congruència amb el dictamen de la Comissió de Finances, per 11 vots a favor 
(10  del grup de CIU i 1 del PP), 7 vots en contra ( 3 del grup del PSC, 3 del grup del PPP i 
1 d’ERC), prenguè els ACORDS següents :  
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació de l'exercici 1999, 
integrat  per: 
 



a) El de la pròpia Entitat, que contè el següent resum per capítols d'ingressos i de 
despeses: 
 
                                       ESTAT D'INGRESSOS 
_________________________________________________________ 
 
CAPÍTOL 3 (Taxes i altres ingressos) .....................       1.300.000  PTA 
CAPÍTOL 4 (Transferències corrents) .....................   283.366.018    " 
CAPÍTOL 5 (Ingressos patrimonials) ......................           500.000    " 
CAPÍTOL 7 (Transferències de capital) ..................    319.869.954    " 
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS .................................    605.035.972 PTA   
 
 
                                         ESTAT DE DESPESES 
_________________________________________________________ 
 
CAPÍTOL 1 (Despeses de personal) .........................  121.876.714 PTA 
CAPÍTOL 2 (Despeses en béns corrents i serveis).. 114.733.940   " 
CAPÍTOL 3 (Despeses financeres) ............................      2.261.230   " 
CAPÍTOL 4 (Transferències corrents) .......................    37.119.837   " 
CAPÍTOL 6 (Inversions reals) .....................................  147.715.819    " 
CAPÍTOL 7 (Transferències de capital) ....................  173.412.765    " 
CAPÍTOL 9 (Passius financers) ..................................      7.915.667    " 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES......................  605.035.972  PTA 
 
b) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT 
URGELL SA, amb el següent resum :  
 
PREVISIÓ D'INGRESSOS: 
 
1. Aportació de capital (761/740.00) ...........................          1.000 PTA 
2. Ingressos patrimonials ............................................      100.000   " 
3. Explotació EDAR de l'Alt Urgell ............................. 19.839.158   " 
4. Altres ingressos........................................................           1.000   " 
TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS .............................  19.941.158 PTA 
 
PREVISIÓ DE DESPESES : 
 
1. Transferències corrents (442.00) .........................            1.000 PTA 
2. Transferències de capital (740.00) .......................            1.000   " 
3. Despeses de personal ...........................................     9.185.451   " 
4. Despeses manteniment EDAR .............................     1.900.629   " 
5. Despeses energia elèctrica EDAR .......................     8.753.078   " 
6. Participació empreses foment activ. econòm. ..             1.000   " 
7. Despeses diverses (gestió, dietes, altres) .........           99.000   " 
TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES ...........................    19.941.158 PTA 
 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 1999. 
 



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 les hisendes locals, 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. 
          
 
4. SEGON CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
CORPORACIÓ 
 
Es presenta a l’exàmen i aprovació del plenari corporatiu el text refòs del 2n. Conveni 
col.lectiu subscrit entre la representació de l’Administració comarcal i els representants 
del personal laboral, constituïts en comissió paritària, i el president de la Comissió 
Informativa de Finances i Règim Interior, senyor Orrit Armengol, fa una resumida 
exposició de les modificacions que al llarg del periode comprès entre 1995, primer any 
de vigència del 1r. Conveni col.lectiu, i el 1998, s’han anat introduïnt gràcies a l’esforç 
negociador d’ambdues parts i a la voluntat de millorar les condicions laborals i les 
aspiracions socials dels treballadors de la corporació; totes aquestes modificacions han 
estat informades favorablement al si de la Comissió Informativa de Finances i Règim 
Interior i això s’ha traduït en la necessitat d’elaborar el text d’un segon Conveni 
actualitzat que avui es presenta a l’aprovació del Consistori. 
 
Sotmès a deliberació el text d’aquest Conveni i no havent cap debat sobre el tema, el 
Ple del Consell Comarcal, mitjançant l’assentiment dels 17 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Pimer. Aprovar el 2n. Conveni col.lectiu del personal laboral d’aquesta corporació que 
ha de regir durant l’any 1999, sense perjudici de la pròrroga o pròrrogues que poguessin 
establir-se. 
 
Segon. Trametre el text del Conveni a la Delegació Territorial del Departament de 
Treball a Lleida als efectes de registre i publicació al Butlletí Oficial de la província. 
 
 
5. SOL.LICITUD A LA JUNTA DE SANEJAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 



Es presenta a la consideració del plenari corporatiu un dictamen de la Comissió 
Informativa d’Infraestructures expressat en els termes següents: 
 
“ATÈS : 
 
1r. Que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell va estar nomenada per la Junta de 
Sanejament com a Administració Actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer, 
segons acord del seu Consell de Direcció i comunicat al Consell Comarcal per Resolució 
del Gerent de la Junta de Sanejament de data 13 de març de 1998, clau d'expedient 
DMOF-O/98 7761, comunicat al Consell Comarcal en escrit de entrat amb el número 
605 el dia 19 de març. 
 
2n. Que amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell va rebre una atribució 
de fons de 19.092.396 PTA + IVA per a portar a terme l'explotació de la dita EDAR 
durant l'any 1998, segons el pressupost pressupost desglosat següent: 
 

Energia elèctrica   8.180.447 PTA 
Personal    8.432.745   " 
Manteniment ordinari  1.744.881   " 
Direcció d’explotació    734.323    " 
TOTAL            19.092.396   " 

 
3r. 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 i que segueix ferma la voluntat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell de 
continuar gestionant l'explotació de la dita EDAR i realitzar aquesta a través de la seva 
empresa pública IAUSA. 
 
4t. Que la previsió de despeses corrents per a 1999 es preveuen incrementades en un 
1,8 % respecte les previstes i aprovades per la Junta de Sanejament en el pressupost 
d'explotació de l'EDAR per a 1998, a excepció de les despeses d'energia elèctrica, que 
no es preveu que s’hagin de modificar. Resulta, així, un pressupost d’explotació per a 
l’any 1999, de: 
 

Energia elèctrica   8.180.447 PTA 
Personal    8.584.534    " 
Manteniment ordinari  1.776.289    " 
Direcció d’explotació     741.647    " 
TOTAL             19.282.817    " 

 
Es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels ACORDS següents: 
 
Primer. Sol.licitar a la Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat que sigui renovat el nomenat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 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 19.282.817 PTA més IVA (desglosades 
segons la consideració prèvia núm. 4) al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, com a 
administració actuant de l’explotació de l’EDAR de Montferrer per a 1999. Aquesta 



quantia suposa un increment del 1,8 % de les partides de personal i manteniment 
ordinari i no incrementar les despeses d'energia respecte el pressupost de 1998. Per tot, 
l’increment de pressupost anual suposa un increment global del 0,997 %. 
 
Tercer. Encomanar l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de l'EDAR de 
Montferrer per a 1999, 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 d'aquest servei. 
 
Sotmès a deliberació el dictamen anterior i les propostes d’acord contingudes en el 
mateix, fou aprovat per assentiment de tots els membres corporatius presents a la 
sessió 
 
 
6. CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Infraestructures, el Ple aprova, 
per assentiment, les certificacions d’obra següents: 

- La núm. 4 de l’obra “Eixamplament i millora de l’accés a Sellent i els Prats des de 
Montanisell", signada pel tècnic director de l’obra, i conformada per l’entitat contractista 
EXCAVACIONS GASSÓ SL, per un import d’1.734.448 PTA. 
 
- La complementària de l’obra “Eixamplament i millora de l’accés a Sellent i els Prats des 
de Montanisell", signada pel tècnic director de l’obra i conformada per l’entitat 
contractista EXCAVACIONS GASSÓ SL, per un import de 4.884.100 PTA. 
 
- La núm. 3 de l’obra “Arranjament d’un sector de la ctra. d’accés a Castellàs del Cantó i 
Junyent”, signada pel tècnic director de l’obra i conformada per l’empresa contractista 
TRAGSA, per un import d’1.802.637 PTA. 
 
- La núm. 3 de l'obra "Reforma i ampliació del refugi de muntanya de Sant Joan de 
l'Erm", signada pel tècnic director de l'obra i conformada per l'empresa contractista 
ABEL GANNAU, per un import de 3.218.940 PTA. 
 
 
 
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 18/98 
 
Per unanimitat de tots els membres corporatius presents a la sessió, el Ple acorda 
ratificar, a tots els efectes legals, el Decret de la Presidència núm. 18/98, de 24 de 
novembre d’enguany, pel qual s’aprova el Conveni de col.laboració entre l’Institut Català 
d’Energia, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Centre Esportiu Pirineus, per a la 
realització d’un estudi de viabilitat d’una instal.lació solar tèrmica en el marc del 
Programa d’Assessorament Energètic. 
 
 
8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 13/98 
 
Per unanimitat de tots els membres corporatius presents a la sessió, el Ple acorda 
ratificar, a tots els efectes legals, el Decret de la presidència núm. 13/98 de 22 d’octubre 



d’enguany, pel qual s’aprova el Conveni de col.laboració entre el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a la 
programació, el finançament de serveis socials i altres actuacions en matèria de serveis 
socials d’atenció a la infància i l’adolescència. 
 
 
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM.17/98 
 
Per unanimitat de tots els membres corporatius presents a la sessió, el Ple acorda 
ratificar, a tots els efectes legals, el Decret de la presidència núm. 17/98, de 24 de 
novembre d’enguany, pel qual s’aprova el Conveni de col.laboració en matèria 
d’informació juvenil entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en virtut del qual el Departament de Cultura cedeix, 
gratuïtament, a la corporació comarcal, com a titular del Punt d’Informació Juvenil 
OFICINA DE SERVEIS A LA JUVENTUT DE L’ALT URGELL, l’ús del material informàtic 
necessari per a la connexió d’Infovia, amb l’assumpció per part d’ambdues institucions 
d’un conjunt d’obligacions recíproques referents a l’elaboració i actualització de les 
bases de dades, per part de la Secretaria General de Juventut, i de crear i facilitar, per 
part de l’ens receptor, les condicions necessàries perquè el material cedit pugui ser 
instal.lat, així com fer-se càrrec de les quotes de subscripció al servidor Internet i el 
manteniment del hardware instal.lat per l’empresa subministradora. 
 
 
10. ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I L’ACM I LA 
FMC 
 
Vist el conveni marc signat el passat 30 de juliol entre el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya, per tal de fomentar i aplicar les mesures 
alternatives a les penes privatives de llibertat arreu Catalunya; 
 
atès que amb aquest conveni s’assenten les noves bases per a una col.laboració en 
l’execució de les ordres i mesures judicials aplicables als adolescents i joves, així com 
en les mesures penals alternatives imposades a la població adulta de la comarca i en 
els processos de reinserció que se’n derivin, a més de disposar d’un marc legal i tècnic 
que regularitzi l’atenció als ciutadans; 
 
atès que el conveni satisfà els interessos de la comarca en una matèria d’indubtable 
repercussió i transcendència social: 
 
el Ple del Consell Comarcal, mitjançant l’assentiment de tots els membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Manifestar la voluntat d’aquest Consell Comarcal d’adherir-se al conveni de 
col.laboració entre el Departament de Justícia -Direcció General de Mesures Penals 
Alternatives i de Justícia Juvenil (DGMPAJJ), la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC)  i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), per tal de col.laborar en 
l’execució de les ordres i mesures judicials imposades als adolescents i joves, així com 
en les mesures penals alternatives imposades a la població adulta de la comarca i en 
els processos de reinserció que se’n derivin. 
 



Segon. Traslladar certificat d’aquest acord a la Delegació Territorial de Justícia a Lleida, 
juntament amb el document d’adhesió convenientment signat, als efectes de l’oportuna 
constància.   
 
 
11. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A DESPESES DE L’OFICINA DEL 
CONSUMIDOR 
 
Enunciat aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió, amb el permís de la 
presidència, el conseller del grup del PSC, senyor Jordi Mas i Bentanachs. 
 
Seguidament, el conseller president de la Comisió Informativa de Serveis Públics, 
senyor Solans Navarro, informa sobre l’Ordre de 20 de novembre de 1998, publicada al 
DOGC núm. 2786 de 15.12.1998, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
subvencions als consells comarcals en matèria d’informació i defensa dels consumidors 
i usuaris, a l’empara de la qual s’ha elaborat i aprovat per la Comissió de l’àrea el 
programa i pressupost de despeses de les actuacions previstes per a enguany en 
relació amb l’orientació de la campanya, per al finançament de la qual es demana una 
subvenció equivalent al 50 % del cost pressupostat. 
 
Vistes les necessitats que en l’àmbit d’aquesta àrea d’activitats i serveis s’han de 
satisfer per aquesta corporació comarcal al llarg de l’exercici, i trobant correcta la 
previsió de conceptes i de despeses que s’acompanya a la petició de subvenció; 
 
el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 18 membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el pressupost de despeses de les activitats a dur a terme per aquest 
Consell Comarcal durant l’exercici de 1999, en matèria d’informació al consumidor i a 
l’usuari, l’import del qual és de 4.938.066 PTA. 
 
Segon. Demanar, a l’empara de l’Ordre esmentada, una subvenció de 2.469.033 PTA, 
equivalent al 50 % de la despesa total prevista per a l’exercici. 
 
Tercer. Comprometre’s la corporació comarcal a realitzar les inversions que n’han de 
ser objecte de subvenció. 
 
 
12. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 16/98 
 
Per unanimitat de tots els membres corporatius presents a la sessió, el Ple acorda 
ratificar a tos els efectes legals, el Decret de la Presidència núm. 16/98, de 19 de 
novembre d’enguany, pel qual s’aprova el Conveni entre la Diputació de Lleida i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per obres, serveis i centre d’integració de 
telecomunicacions avançades de la comarca (CITA) en virtut del qual col.laboren 
ambdues corporacions locals en la creació d’un centre que faciliti la posta a disposició 
de les administracions, entitats cíviques i culturals, empreses, escoles i ciutadans de la 
comarca en general de les noves tecnologies de la informació, mitjançant una activitat 
de divulgació i promoció que permeti la creació d’un nucli d’usuaris potencials que sigui 
l’embrió del seu futur desenvolupament.  
 



 
13. CONTRACTACIONS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER MOTIUS DE 
MÀXIMA URGÈNCIA 
 
Per assentiment dels 18 membres corporatius presents a la sessió, el Ple pren 
coneixement i acorda ratificar  els Decrets  núms. 12/98 i 20/98, de dates 30-9-1998 i 1-
12-1998, respectivament, en virtut dels quals la presidenta, com a directora superior de 
personal, resolt contractar temporalment sota la modalitat de contracte laboral per obra 
o servei determinat i amb el caràcter de màxima urgència, les senyores Inmaculada 
Catalan Pueyo, enginyera tècnica d’obra pública, i Iolanda Arnal Dueso, enginyera 
agrònoma, per al desenvolupament del projecte anomenat “Diagnosi, recursos 
potencials i ordenament de l’àmbit territorial de Pimés-Caborreu”, subvencionat pel 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a l’empara de l’Ordre de 
19.3.1998, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 1998, per 
projectes destinats a la contractació de treballadors desocupats per a la realització 
d’obres i serveis d’interès general i social.     
 
 
14. PROPOSTES D’ACORD APROVADES EN CONSELL D’ALCALDES  
 
La presidenta informa que en la reunió del Consell d’Alcaldes, celebrada una hora abans 
del ple, s’han debatut diversos temes d’interès comarcal  i s’ha aprovat d’elevar al Ple 
vàries propostes d’acord en relació amb els punts que a continuació s’assenyalen: 
 
 
1. FUNCIONAMENT DE LA UMAP 
 
A la vista de la informació escrita facilitada per la Subdivisió d’Atenció Primària Centre i 
Lleida de l’Institut Català de la Salut, signada pel director metge i l’adjunta d’infermeria, 
sobre la distribució setmanal del servei de la UMAP al territori de la nostra comarca, el 
Consell d’Alcaldes, a proposta de l’alcalde de Montferrer i Castellbó, senyor 
Bonaventura Solans i Navarro, i per unanimitat de tots els presents, elevà al Ple la 
proposta d’acord següent: 
 
"Considerar oportú deixar passar un termini prudencial de 3 mesos perquè, a la 
vista dels resultats, els responsables sanitaris de la Unitat informin al Consell 
sobre el funcionament programat per a la UMAP, l’operativitat del servei i les 
atencions puntuals que presta" 
 
 
2. REPRESENTATIVITAT DEL CONSELL COMARCAL AL SI DEL PATRONAT DEL 
SANT HOSPITAL 
 
El vicepresident, senyor Bonaventura Solans i Navarro, explica que en la reunió del 
Consell d’Alcaldes s’ha tornat a replantejar la necessitat de reivindicar la 
representativitat del Consell Comarcal al si del Patronat del Sant Hospital, ja que si 
veritablement aquest Hospital té un àmbit comarcal més enllà del marc estrictament 
municipal, malgrat el seu caràcter de Fundació benèfico-privada, i, per altra part, 
s’inverteixen diners públics procedents de la Generalitat en  obres de remodelació, 
ampliació i reforma, sembla lògic que dintre del màxim òrgan rector del Centre figuri una 



representació de la Institució pública que regeix la comarca; així doncs, la proposta 
d’acord que el Consell d’alcaldes eleva al Ple és la següent: 
 
“Demanar al president del Patronat del Sant Hospital, ubicat a la Seu d’Urgell, que 
dintre dels membres que formen part de la Junta del Patronat, figuri, com a mínim, 
un representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell” 
 
Es donarà trasllat d’aquest acord a l’Hble. Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En relació amb aquest tema, se suscita un debat en el que intervé el conseller portaveu 
del grup del PSC, senyor Mas i Bentanachs, per a exposar les consideracions següents 
sobre el tema: 
 
a) El Sant Hospital és una Fundació benèfico-privada, en els Estatuts de la qual i per 
voluntat del propi fundador, hi figuren dintre del màxim òrgan rector un conjunt de 
membres el 50 % dels quals són nomenats pel Bisbe d’Urgell i l’altre 50 % per 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; per tant, tot i ser una Instiitució molt important per a la 
comarca, no té el caràcter de pública sinó de Fundació privada. 
 
b) El marc orgànic i col.lectiu adient en el qual el Consell Comarcal pot participar i tenir 
veu i vot és el Consell Sanitari Comarcal en el qual s’integren diferents instàncies 
públiques i el propi delegat territorial de Sanitat per a tractar temes relacionats amb la 
política sanitària de la comarca, no al si d’una Fundació de caire purament privat com és 
la Fundació del Sant Hospital. 
 
El conseller Sr. Solans replica que no és la primera vegada que es reclama aquesta 
representativitat del Consell Comarcal, ja que si no es així sobra el qualificatiu d’hospital 
comarcal; considera que si en aquest hospital s’han invertit molts diners públics 
procedents de la Generalitat de Catalunya, s’hauria d’entendre que aquesta inversió 
representa una millora adreçada a un interès públic que va més enllà del caràcter de 
fundació privada que pugui tenir el centre i, per tant, en aquesta administració i gestió de 
diners que són públics ha de ser present l’òrgan rector dels interessos públics de la 
comarca que és el Consell Comarcal. 
 
El Sr Mas Bentanachs reitera la seves consideracions anteriors i assenyala que el més 
important és el servei que presta l’Hospital. 
 
Després d’aquest debat, la presidenta sotmet a votació ordinària les propostes 
presentades pel Consell d’Alcaldes, amb el resultat següent: 
       
- Per assentiment dels 18 membres corporatius presents a la sessió, s’aprova la 
proposta continguda a l’apartat 1)  referent al funcionament de la UMAP. 
 
- Per 15 vots a favor, cap en contra i les abstencions dels 3 membres corporatius del 
grup del PSC, s’aprova la proposta continguda a l’apartat 2) referent a la 
representativitat del Consell Comarcal al si de la Junta del Patronat del Sant Hospital. 
 
 
15. DESIGNACIÓ D’ALCALDES PER A FORMAR PART DE LA COMISSIÓ 
CONSULTIVA DE L’ACCÉS MOTORITZAT  



 
La presidenta informa que el Consell d’Alcaldes, en la seva reunió celebrada al dia 
d’avui i prèvia la corresponent deliberació, ha considerat oportú elevar al Ple proposta 
d’acord respecte als sis alcaldes de la comarca que han de formar part de la comissió 
consultiva de l’accés motoritzat al medi natural que es constituïrà en compliment de 
l’article 13 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural, publicat al DOGC núm. 2680 de data 14.7.98. 
 
La proposta adreçada als municipis que gaudeixen de bosc públic és que formin part 
d’aquesta comissió els alcaldes dels ajuntaments de Josa i Tuixén, Estamariu, Coll de 
Nargó, Valls d’Aguilar, Valls de Valira i la Vansa i Fórnols, i per al cas que es produeixi 
alguna vacant per renúncia o qualsevol altra circumstància, restarien designats dos 
suplents que serien els alcaldes dels ajuntaments de Pont de Bar i Arsèguel. 
 
La proposta és aprovada per assentiment dels 18 membres corporatius presents a la 
sessió. 
 
 
16. DATES DE CELEBRACIÓ DELS PLENS ORDINARIS DURANT L’ANY 1999 
 
La presidenta eleva al consistori la corresponent proposta sobre el calendari de 
celebració dels plens ordinaris a celebrar durant l’any 1999 fins l’acabament de l’actual 
legislatura, i amb total independència dels plens extraordinaris que puguin convocar-se  
 
Després d’un intercanvi d’opinions, els presents acorden que els dos primers plenaris 
ordinaris de l’any 1999 siguin el segon dijous del mes de febrer i el segon dijous del mes 
d’abril, i en aquest últim es decidirà, a tenor dels condicionaments marcats per les 
imminents eleccions municipals, la data que s’assenyali pel ple a celebrar durant el mes 
de maig. 
 
 
17. MOCIÓ SOBRE LA INSTAURACIÓ DE SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES 
 
Es llegeix una moció consensuada el 24-11-98 per tots els grups polítics al si de la 
Comissió de Govern, el text  de la qual és del tenor literal següent: 
 
“Amb l’objectiu d’aconseguir el reconeixement oficial de les diverses seleccions 
esportives nacionals catalanes amb la igualtat de drets a les de la resta de seleccions 
nacionals i, per tant, amb el dret a participar en les competicions esportives oficials, es 
proposa al Ple que acordi: 
 
1. Adherir-se a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes reclamant per a 
Catalunya poder disposar de seleccions nacionals per participar oficialment en tots els 
circuits esportius internacionals. 
 
2. Lliurar la present Moció a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i al 
Parlament de Catalunya perquè determini les disposicions que cregui convenients” 
 
La Moció anterior fou aprovada per unanimitat dels 18 membres corporatius presents a 
la sessió. 
 



 
18. PRESA DE CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 
NÚM. 19/98 
 
Vist el Decret de presidència núm. 19/98, pel qual, a petició del funcionari interessat, es 
resol prendre constància i acceptar l’escrit cursat pel secretari de la corporació, senyor 
Josep Lluís Rodríguez Morán, qui desitja prollongar fins al 30 de setembre de 1999 la 
seva permanència activa en el càrrec, un cop hagi complert  el pròxim 25 de gener de 
1999 l’edat reclamentària dels 65 anys i a l’empara de l’article 107 de la Llei 13/96, de 
30 de desembre, de medidas fiscales, administrativas i de orden social (LMFAOS); 
 
atès que aquesta petició, feta a suggeriment de la presidenta per tal de no interrompre la 
marxa administrativa de la secretaria de la corporació durant el curt termini que resta per 
a l’acabament de l’actual legislatura i tenint en compte el dret que li assisteix al 
funcionari per a optar per la seva continuació fins a complir els 70 anys d’edat; 
 
el Ple acorda, per unanimitat, prendre coneixement del Decret de presidència núm. 
18/98 i ratificar-ho a tots els efectes legals atès el dret que té el funcionari interessat  
d’acord amb la normativa abans esmentada .  
 
 
19. DONAR COMPTE D’ALTRES DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA I DELS ACORDS 
DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
El secretari llegeix la part dispositiva del Decret núm.14/98, pel qual s’aprova la llista 
d’admesos i exclosos i es fixa la data de celebració dels concursos convocats per a la 
provisió, en règim laboral indefinit, de diverses places vacants a la plantilla de personal i 
la presidenta informa dels principals acords adoptats per la Comissió de Govern a la 
darrera sessió celebrada el proppassat 24 de novembre. 
 
I el Ple pren coneixement de la resolució i dels acords adoptats pels òrgans de govern 
esmentats a partir de la darrera sessió plenària celebrada. 
 
 
20. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, la presidenta informa que amb motiu de presentar-se 
per la Revista “Descubrir Catalunya” al Palau Robert de Barcelona l’exposició “Un any 
de Cerdanya”, es va fer figurar com a realització destacada el projecte de la Via 
Romànica que, com ja és sabut, discorre per territori d’ambdues comarques, l’Alt Urgell i 
la Cerdanya. 
 
 
21. PRECS I PREGUNTES 
 
No es presenta cap prec ni cap pregunta. 
 
 
22. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 



A proposta de la presidenta, 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, els 
presents acordaren ampliar l’ordre del dia de la sessió, amb els punts d’urgència següents: 
 
 
22.1 EXPEDIENT SOBRE EXECUCIÓ D’UN AVAL BANCARI 
 
La presidenta informa que amb motiu de les obres d’arranjament de la carretera d’accés 
a  Castellar de Tost, actuació inclosa dintre del programa comarcal de camins veïnals i 
rurals de l’any 1994, l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, municipi al qual pertany aquesta 
carretera, va dipositar un aval bancari per import de 3.303.987 ptes, per tal de garantir el 
pagament del 10 % del cost d’execució de l’obra a càrrec dels ajuntaments beneficiaris, 
segons preveuen les bases d’execució dels programes comarcals; un cop recepcio-
nades i liquidades les obres amb la conformitat del tècnic director; i malgrat els 
requeriments fets a l’Ajuntament dipositant de l’aval per a fer efectiu el 10 % esmentat, 
això no ha estat possible, per la qual cosa, diu, caldria iniciar l’expedient oportú per a 
executar aquest aval, i proposa que el Ple ho acordi en aquest sentit. 
 
El conseller del grup del PPP assenyala que les esculleres d’aquesta carretera no s’han 
fet de forma adequada i es troben en molt mal estat, per la qual cosa caldria destinar 
uns diners a fi de millorar-les. 
 
La presidenta assenyala que el fet d’haver-se habilitat un camí paral.lel a la carretera 
per part d’una familia de Castellar de Tost, amb el permís de l’Ajuntament, ha estat una 
de les causes que ha contribuït a què la carretera quedés malmesa, aixó unit a les 
esllavissades que s’han produït en un tram de la mateixa a conseqüència de les pluges 
de l’hivern passat; d’altra banda, cal dir que, segons els convenis subscrits amb els 
ajuntaments en matèria d’accessos a nuclis de població, la conservació de les 
carreteres, un cop fetes les obres de primer establiment, són a càrrec dels ajuntaments 
respectius. 
 
El conseller portaveu del grup del PSC, senyor Mas Bentanachs, manifesta que no és bo 
donar lloc a situacions discriminatòries ja que hi ha d’altres ajuntaments pendents també 
de liquidar la seva aportació i, per altra banda, assenyala que a vegades no es fa el 
seguiment tècnic adequat per tal d’evitar aquests problemes; en alguns casos s’han 
reposat els desperfectes, en altres, però, no es fa.     
 
Sotmès a votació ordinària el punt de l’ordre del dia, el Ple del Consell Comarcal, per 15 
vots a favor, cap en contra i les abstencions dels 3 membres corporatius del PSC, 
ACORDA: 
 
Primer. Iniciar expedient per a l’execució de l’aval bancari que per un import de 
3.303.987 PTA, té constituït davant la tresoreria comarcal l’Ajuntament de Ribera 
d’Urgellet en garantia de l’aportació del 10 % del pressupost d’execució de l’obra 
“Arranjament de la carretera d’accés a Castellar de Tost” inclosa al PACV 94, segons 
determinen les bases d’execució del programa . 
 
Segon. Donar audiència a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, segons determina l’article 
112 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú,  perquè en un termini de quinze dies a 
partir de la data de notificació d’aquest acord, formuli les al.legacions i presenti els 



documents i justificants que consideri procedents en defensa dels seus drets abans de 
recaure la corresponent proposta de resolució. 
 
 
22.2. CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ EN MATÈRIA D’INVESTIGACIÓ I 
ESTUDI EN L’ÀMBIT ENERGÈTIC 
 
Vist el Conveni marc de col.laboració entre les diferents agències locals d’energia de 
Catalunya per a impulsar i promocionar iniciatives i programes per a la investigació i 
l’estudi en l’àmbit energètic, així com de recolzar actuacions destinades al foment de l’ús 
racional i l’estalvi d’energia, el desenvolupament i la introducció de les tecnologies 
energèticament més eficients i, en general, l’òptima gestió dels recursos energètics en 
els diferents sectors de la comarca; 
 
considerant que la finalitat d’aquest conveni és d’especial interès per a la nostra 
comarca, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Adherir-se al Conveni marc de col.laboració entre l’Agència d’Energia del 
Pirineu, Agència Comarcal d’Energia, Barcelona Grup d’Energia Local, Tarraco Energia 
Local i l’Institut Català d’Energia del Departament d’Indústria,Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Segon. Traslladar certificat d’aquesta adhesió a l’Institut Català d’Energia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
22.3. PROPOSTA DE CONTRACTE AMB L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
CORREOS I TELÉGRAFOS 
 
A proposta de la presidència, i per assentiment de tots els membres corporatius 
presents a la sessió s'ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el contracte de prestació de serveis i trameses postals entre l’entitat 
pública empresarial Correos i Telégrafos i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el qual 
conveni té la finalitat de modificar el contracte actualment existent adaptant-lo a la nova 
personalitat jurídica que Correos i Telégrafos presenta en l’actualitat en passar de ser un 
organisme autònom a entitat pública empresarial, i sense que aquesta modificació 
comporti cap alteració substancial en la prestació del servei. 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació, Sra. M. Dolors Majoral i Moliné perquè 
subscrigui aquest contracte i formalitzi  els actes que siguin més adients per a la seva 
correcta execució. 
 
 
22.4. PROPOSTA D’ACTUACIONS A INCLOURE EN LA REPROGRAMACIÓ DE LA 
PART FEDER DEL DOCUP 5B DE CATALUNYA 
 
Atès que amb motiu de la vuitena reunió del Grup de Seguiment de les Subvencions als 
Ens Locals Finançades pels Fons Estructurals Europeus, es varen sentar els criteris i 
procediment, per a la reprogramació dels excedents pressupostaris procedents de les 
obres no realitzades i de les diferents indexacions acumulades de la part FEDER del 
DOCUP 5b de Catalunya; 



 
atès que es voluntat d’aquesta corporació comarcal d’acollir-se al cofinançament amb 
càrrec al FEDER, per tal de dur a terme diversos projectes d’interès prioritari per a la 
comarca; 
 
vista la normativa dictada per tal de poder beneficiar-se del cofinançament derivat  
d’aquesta reprogramació; 
 
el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió comarcal de 
Promoció i Foment de l’Activitat Socioeconòmica, per unanimitat dels 18 membres 
corrporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Proposar que, en el marc de la reprogramació dels excedents pressupostaris 
procedents de les obres no realitzades i de les diferents indexacions acumulades de la 
part FEDER del DOCUP 5b de Catalunya, sigui inclòs el projecte comarcal següent:  
 
- “Els itineraris de l’Alt Urgell”, dintre de la mesura FEDER 2.2.2- Turisme rural; 
tipologia acció 2.2.2.2 - Turisme rural local (itineraris), amb un pressupost de 9.229.772 
PTA. 
 
Segon. Proposar que, en el marc de la  reprogramació dels excedents pressupostaris 
procedents de les obres no realitzades i de les diferents indexacions acumulades de la 
part FEDER del DOCUP 5b de Catalunya, sigui inclòs el projecte comarcal següent:  
 
- “Museu de la llet”, dintre de la mesura FEDER 2.2.2- Turisme rural; tipologia acció 
2.2.2.4 - Establiment museus amb finalitats turístiques, amb un pressupost de 4.500.000 
 PTA. 
 
Tercer. Delegar la presidenta del Consell, Sra. M. Dolors Majoral i Moliné, perquè, en 
nom i representació de la corporació comarcal i dintre del termini concedit, cursi a la 
Direcció General d’Estructures Agràries a través de l’oficina comarcal del DARP, la 
preceptiva fitxa degudament emplenada, juntament amb la memòria descriptiva i el 
certificat del present acord. 
 
 
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. 999136 al núm. 999146, 
i comprèn un total de 11 folis, numerats del 28 al 38. 
 
La Seu d'Urgell,  12 de febrer de 1999 
 
El secretari 


