
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 1/99 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data:  11 de febrer de 1999 
Durada: de 21 a 22,30  hores 
Lloc: Saló de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta  
- Ventura Roca i Martí, 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 
- Josep M. Castells i Curià, conseller 
- Joan Orrit i Armengol, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller  
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
 
Ordre del dia: 
 
1. Acta de la sessió anterior. 
2. Oferta pública d’ocupació. 
3. Bases de la convocatòria de proves selectives de personal. 
4. Expedient sobre devolució d’aval bancari. Acord definitiu a adoptar. 
5. Programa d’actuacions a la xarxa de camins veïnals per a l’any 1999. 
6. Designació de conseller a l’Assemblea General de la Caixa de Sabadell. 
7. Informe sobre els principals acords de la Comissió de Govern. 
8. Donar compte dels decrets de Presidència. 
9. Despatx oficial i informes de Presidència. 
10. Precs i preguntes. 



 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per assentiment, és aprovada l’acta de la sessió anterior, amb les puntualitzacions 
següents introduïdes a petició del conseller Sr. Mas Bentanachs: 
 
- a la pàgina 8, paràgraf 1r de l’acte, afegir a la paraula “Organitzacions” el vocable “del 3r. 
Mon". 
 
- fer constar en l’acta que el punt 3r de l’ordre del dia relatiu al Pressupost 1999, s’ha 
debatut en últim lloc, a proposta de la presidència, per raons d’ordre intern.  
 
 
2. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 1999 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 16 de desembre de 1998, 
aprovà la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament amb el 
pressupost comarcal per a l'any 1999. 
 
Atès que els articles 56 i següents del Reglament del personal al servei dels ens locals 
estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública d'ocupació per poder 
convocar les proves selectives d'accés a les corresponents vacants. 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 1999 les places 
vacants de les quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el pressupost comarcal 
vigent. 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió Informativa de Finances i Règim 
Interior, i per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 1999 del personal al servei d'aquest 
Consell Comarcal, que s'adjunta com a ANNEX d'aquest acord, i que inclou totes les 
vacants dotades per aquest any, de conformitat amb 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 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del 
personal al servei dels ens locals. 
 
Tercer.- Facultar la Sra. presidenta del Consell perquè suscrigui els documents que siguin 
necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè trameti comuni-
cació dels mateixos al Ministeri per a les Administracions Públiques i una còpia de l'oferta a 
la Direcció General d'Administració Local. 
 
  



3. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A PROVEIR, 
MITJANÇANT CONCURS, DIVERSOS LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL 
DE LA PLANTILLA DE LA CORPORACIÓ. 
 
Són presentades a l’exàmen 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 torn de 
paraules en el que intervé pel grup del PSC, el seu portaveu, Sr. Mas Bentanachs, el qual 
anuncia l’abstenció del grup atès que considera que algunes d’aquestes places laborals 
que s’han de proveir, i molt concretament la d’auxiliar de serveis socials, són equiparables, 
per raó del seu contingut purament burocràtic, a les pròpies del règim funcionarial, ja que en 
virtut del Conveni Col.lectiu els drets i deures d’ambdòs col.lectius són assimilables i, per 
tant, si per accedir a la condició de funcionari en aquest tipus de lloc de treball s’exigeix 
oposició o concurs-oposició, el mateix tractament hauria de tenir el personal laboral; sobre 
aquest punt, el secretari, a petició de la presidència, informa que, no obstant l’opinió del 
conseller Sr. Mas, en aplicació del que determina l’article 91 del Reglament de personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya, el sistema normal de selecció per al personal 
laboral és el concurs, sens perjudici que la corporació consideri oportú elegir qualsevol altre 
sistema dels contemplats al Reglament. 
 
Sense cap més intervenció, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la 
Comissió Informativa de Finances i Règim Interior, per 15 vots a favor i els dos vots en 
contra dels consellers del grup del PSC presents a la sessió, aquests últims pel que fa 
referència únicament al sistema de selecció previst per a la provisió del lloc de treball 
d’auxiliar de serveis socials, 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 treball de psicòleg, a 2/3 de jornada 
- 1           “           de tècnic de relacions públiques, premsa i protocol, a mitja jornada 
- 1           “           d’administratiu de joventut, a mitja jornada  
- 1           “           d’auxiliar de serveis socials 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. 
 
 
 
4. EXPEDIENT SOBRE EXECUCIÓ D’UN AVAL BANCARI 
 
Es llegeix un dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures expressat en els 
termes següents: 
 



“Vist l’expedient formalitzat per a fer efectiu el cobrament d’un aval bancari de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), prestat per l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet 
en garantia de l’aportació del 10 % del pressupost d’execució de l’obra anomenada 
“Arranjament i pavimentació de l’accés a Castellar de Tost”; 
 
atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió del 17 de desembre de 1998, va acordar 
iniciar el corresponent expedient per a l’execució del dit aval; 
 
vistes les al.legacions formulades en tràmit d’audiència per l’alcalde de l’Ajuntament de 
Ribera d’Urgellet en el sentit de manifestar que les obres no es varen realitzar de manera 
satisfactòria, i en alguns punts, no es va seguir el projecte, per la qual cosa entèn que l’obra 
no ha estat totalment acavada; 
 
considerant que de l’informe lliurat pel tècnic coordinador de l’àrea d’Infraestructures es 
desprèn que tots els desperfectes que s’observen a la carretera són posteriors a 
l’acabament de les obres contemplades al projecte, sobrevinguts en uns casos a causa de 
força major, i en altres, a la manca de conservació, circumstàncies totes elles que no es 
poden imputar al Consell Comarcal ni al contractista; 
 
considerant, per tant, que les al.legacions presentades són extemporànies, en primer lloc 
pel fet d’haver transcorregut un termini de quasi 4 anys des del acabament de les obres del 
projecte i no haver-se produït durant el període de garantia d’un any cap reclamació ni cap 
informe desfavorable per part de l’enginyer director, la qual cosa va fer que es tornés a 
l’empresa contractista la garantia prestada en compliment de l’article 48.4 de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques; 
 
considerant, per altra banda, que l’obligació que tenen els ajuntaments afectats de satisfer  
el 10 % del cost del pressupost d’execució de  les obres de manteniment de la xarxa de 
camins veïnals, en virtut dels respectius convenis signats amb el Consell Comarcal, és 
totalment aliena a les possibles responsabilitats que es puguin exigir a resultes de 
l’execució de les obres, cosa que correspón dil.lucidar al Consell Comarcal com a ens 
responsable de la contractació, en virtut de les competències delegades que en matèria 
d’accessos a nuclis de població li han atorgat els propis ajuntaments; 
 
atesos els informes lliurats pel tècnic coordinador de l’àrea d’infraestructures i pel secretari 
de la corporació; 
 
es proposa al Ple de la corporació que adopti l’ACORD següent: 
 
Primer. Executar l’aval que per un import de 3.303.987 ptes té constituït davant la 
tresoreria d’aquesta corporació l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet en garantia del pagament 
del 10 % de l’import d’execució de l’obra “Arranjament i pavimentació de l’accés a Castellar 
de Tost”, i comunicar aquesta execució a la Caixa avalant 
 
Segon. Notificar l’acord al Sr. alcalde de Ribera d’Urgellet, amb l’oferiment dels recursos 
que consideri oportú interposar en defensa dels drets de la corporació. 
 
Sotmès a deliberació el dictament de la Comissió, s'obre un debat en el que intervenen els 
següents consellers: 
 



El portaveu del grup del PSC, Sr. Mas Bentanachs, celebra que per primera vegada el 
Consell Comarcal faci un reconeixement exprés, a través de l’informe tècnic que 
acompanya l’expedient, de la part de responsabilitat que li pertoca en la correcta execució 
de l’obra de la carretera quan parla dels ”flonjalls localitzats, de l’escullera desplaçada i dels 
trencaments de la cuneta” i en aquest sentit, pregunta quina inversió pensa destinar el 
Consell a realitzar les corresponents actuacions de rehabilitació; en qualsevol cas, 
considera que no és la primera carretera que presenta problemes i que cadascun ha 
d’assumir la responsabilitat que li correspon des de l’encarregat de fer l’estudi geològic del 
terreny fins al director de les obres; en el fons i des d’una altra perspectiva considera molt 
fort qualsevol acció executòria contra un Ajuntament i dubta amb fonament, des del punt de 
vista de la legalitat, que es pugui exigir als ajuntaments la prestació d’avals. 
 
En contestació a les qüestions plantejades per l’intevinent anterior, la presidenta assenyala 
que hi ha una dotació extraordinària de 700.000 pessetes destinades exclussivament  pel 
Consell a fer les reparacions a les quals fa referència el tècnic en l’últim paràgraf del seu 
informe ja que tots els altres problemes que presenta són deguts a circumstàncies de força 
major o voluntàries sobrevingudes posteriorment a l’acabament de la carretera i que s’han 
de d’imputar a manca de conservació; a tal efecte, presenta fotografies il.lustratives que 
proven el fet que aconteixements posteriors deguts a les plujes i a actuacions que es 
podrien qualificar com abusives, han fet que la carretera quedés malmesa en alguns dels 
seus trams, sense que es pugui traslladar cap responsabilitat a l’Administració contractant 
ni al contractista. Respecte al tema de l’execució de l’aval, la presidenta és conscient de 
què es tracta d’una mesura rigurosa però que cal tirar endavant per tal d’evitar greuges 
comparatius amb d’altres ajuntaments que compleixen i fan un gran esforç per a poder 
pagar el 10 % convingut; per altra banda, diu, si aquest tipus de crèdits prescriuen als 5 
anys, el Consell Comarcal està exposat a perdre els diners ja que aquest deute és a punt 
de venciment.   
 
El conseller Sr. Muñoz Gaset aboga perquè les coses es facin bé i perquè el Consell 
Comarcal assumeixi la responsabilitat que li pertoca sobre tot en el tema de les esculleres, i 
el conseller Sr. Mas Miró reconeix que el problema de la conservació posterior de les 
carreteres veïnals ja arranjades és  molt important i conflictiu i aboga perquè sigui plantejat 
seriosament en la propera legislatura. 
 
Acabades les intervencions, el Ple del Consell Comarcal acorda aprovar el dictamen de la 
Comissió Informativa d’Infraestructures, per 13 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions (2 
del grup del PSC i 2 del grup del PPP).  
 
 
5. PROGRAMA D’ACTUACIONS A LA XARXA DE CAMINS VEÏNALS PER A L’ANY 
1999. BASES D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA. 
 
El president de la Comissió Informativa d’Infraestructures, Sr Ventura Roca, presenta al Ple 
el Programa d’actuacions a la xarxa de camins veïnals per a l’any 1999 el qual va rebre 
l’informe favorable de la Comissió. 
 
Comença el Sr. Roca per assenyalar que de la proposta inicial feta pels ajuntaments l’any 
1988, època en la qual funcionava el Consell de Muntanya, únicament restaria per realitzar 
l’arranjament del camí de les Anoves, amb un pressupost d’execució al voltant dels 60 
milions de pessetes. Un cop constituït el Consell Comarcal, en sessió plenària del 9 de 
novembre de 1989, es va acordar adreçar-se als alcaldes dels ajuntaments de la comarca 



perquè assenyalessin el règim de prioritats respecte a les necessitats del respectiu municipi 
en matèria d’arranjament d’accessos a nuclis de població i el Consell Comarcal es va limitar 
a respectar aquestes prioritats, podent dir que la pràctica totalitat de les actuacions estan 
realitzades i únicament queden pendents la majoria de les assumides per la ZOE. La 
Comissió d’Infraestructures, tenint en compte el finançament compromès procedent del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (59 M/pta) i l’elevat cost d’execució de  
l’únic camí d’accés pendent de realitzar des de l’època del Consell de Muntanya, va 
considerar oportú, en lloc de dedicar tota la inversió a una única carretera, repartir aquesta 
en quatre actuacions sobre camins, de 15 milions de pessetes cadascuna d’elles, amb la 
certesa que amb aquesta xifra només es podrà habilitar una primera fase molt reduïda, i de 
poder aconseguir més finançament, l’excés resultant serviria per a poder ampliar més trams 
de carretera; a l’efecte, assenyala que els accessos elegits per a rebre el finançament del 
Pla de camins de 1999, són els següents: 
  
- 1a. fase corresponent al tram més dolent de l’accés a les Anoves 
- Millora de l’accés a Guils del Cantó i/o de Vilamitjana a Sacedol 
- Acabament de l’accés a Sellent des de Codó 
- Accés a St. Mer 
 
Després d’aquesta exposició el Sr. Roca demana al consistori que aprovi el programa de 
camins per a 1999 en la forma exposada, seguint la proposta de la Comissió 
d’Infraestructures. 
 
Sotmesa a deliberació la proposta, s’obre un torn de paraules en el que intervenen els 
següents consellers: 
 
El portaveu, Sr. Mas Bentanachs, manifesta que tot i haver votat sempre a favor dels 
programes presentats, el  grup que encapçala no comparteix el règim de prioritats marcat 
en aquesta matèria per l’equip de govern, ja que no es tracta tant de fer molts quilòmetres 
de carretera com de fer menys i fer-los bé, prioritzant, per altra part, els accessos a nuclis 
on s’ubiqui una major densitat de població. 
 
La presidenta, Sra. Majoral, reitera que s’han seguit de manera escrupulosa en primer lloc 
els criteris fixats l’any 1988 al sí del Consell de Muntanya i un any desprès les prioritats 
establertes pels ajuntaments de la comarca, a petició del propi Consell Comarcal, un cop 
constituït, i, per tant, sempre s’ha respectat la voluntat dels ajuntaments que al cap i a la fi 
són els directament interessats per les actuacions. 
 
El Sr. Mas Bentanachs replica que les prioritats fixades als anys 1988 i 89 podien ser 
vàlides i constituir un avenç o punt de sortida en aquell moment; les circumstàncies, però, 
canvien pel transcurs del temps i caldria que fos la pròpia Comissió d’Infraestructures la que 
d’acord amb els ajuntaments interessats, estudiés i reconsiderés en cada cas la proposta 
inicial presentada adaptant-la a plantejaments en els que hi haurien de prevaler criteris 
lògics i d’interès general. 
 
La presidenta insisteix en el fet d’haver-se respectat en tot cas la decisió dels ajuntaments 
destinataris de l’actuació, i el Sr. Ventura  Roca puntualitza que les especials condicions 
que presenta l’orografia de la nostra comarca a l’hora de fer camins de muntanya, degut als 
accidents del terreny i el cost elevat d’inversió afegit que comporta la construcció de murs, 
esculleres, desguassos, consolidació de terres i paviments etc, faria que posats a fer 
carretera, la limitació de la inversió no donés més que per actuar sobre uns pocs 



quilòmetres, amb el perill de no poder ser completada en molts anys i  perjudicar, així, els 
interessos i expectatives més immediates del veïnat afectat. 
 
Acabades les intervencions i sotmesa a votació ordinària la proposta de la Comissió, el Ple 
per assentiment dels 17 membres corporatius 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 1999, que figura com a annex d’aquest acord, per un import de 
60.000.000 PTA, no obstant que aquesta quantitat pugui ser ampliada en cas d’obtenir del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques una major dotació. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l'esmentat Programa i les seves Bases d'execució 
per un termini de trenta dies, mitjançant la seva 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. 
 
 
6. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT A LA CAIXA DE SABADELL 
 
A proposta de la Presidència, s’acorda, per assentiment, designar la consellera M. Teresa 
Ferrer i Cumella per a formar part, en representació d’aquesta corporació, de l’Assemblea 
General de la Caixa de Sabadell. 
 
 
7 I 8. DECRETS DE PRESIDÈNCIA I PRINCIPALS ACORDS DE LA COMISSIÓ DE 
GOVERN 
 
Els presents són informats de l’acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió del 
proppassat dia 2 de febrer, pel qual s’aprova el projecte de “Desconnexió d’aigües de 
regatge de la Seu d’Urgell i incorporació d’Alàs i Aravell al sistema de sanejament de 
l’EDAR de Montferrer”, i s’aproven els plecs de clausules administratives particulars que 
han de regir el concurs de les obres, així com del Decret de presidència núm. 1/99, pel qual 
es resol convocar concurs ordinari per a proveir, dintre dels llocs de treball reservats a 
funcionaris de caràcter estatal, una plaça d’Interventor de classe 2a. i una plaça de 
Secretaria Intervenció adscrita al Servei d’Assistència Tècnica ( SAT). 
 
 
9. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La presidenta facilita una informació de temes d’interès comarcal: 
 
- Assenyala que les actuacions incloses al programa europeu INTERREG (Via 
Romànica i ctra. Bescaran) estan ja finalitzades i justificades i només resta pendent les 
del programa CITA. 
 
- Informa que a la passada Comissió d’Infraestructures es va presentar un resum de 
l’estat del transport a la demanda durant l’exercici 1998, amb els gràfics corresponents, 
pel que fa a nombre de viatgers transportats i mitjana d’usuaris per cada línia, ingressos 
recaptats etc, del qual es pot deduir que si bé la incidència poblacional i de recorregut 



influeix molt (la de Valls d’Aguilar és amb una gran diferència la més utilitzada), el 
resultat final pel que fà a l’exit d’utilització general d’aquest transport és molt 
satisfactòria. 
 
- Informa els alcaldes perquè considerin el tema, sobre l’escrit tramès per un particular 
de Lleida, el senyor Joaquim M. Mateu, el qual fa referència a la possibilitat que tenen 
els ajuntaments, a la llum de la normativa vigent, d’introduir bonificacions en 
l’Ordenança que regula l’impost de circulació de vehicles, per aquelles marques que 
degut a la seva antiguitat poden considerar-se “històrics” . 
 
- Darrerament, informa també sobre la crida que per escrit fa l’alcalde de la vila de 
Torredembarra convidant a tots els seus col.legues de Catalunya a participar el pròxim 
dia 10 d’abril en la celebració que tindrà lloc a la localitat esmentada amb motiu dels “20 
anys de vigència d’ajuntaments democràtics”. La presidenta trasllada aquesta invitació 
als alcaldes presents. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
Amb motiu de les informacions que surten a la premsa sobre la situació creada pel transport 
i abocaments de runes procedents del Principat d’Andorra, el conseller, senyor Domingo 
Barnils, pregunta si el Consell Comarcal es va manifestar o no sobre aquest tema i si es va 
encetar o si es pensa encetar alguna actuació en aquesta mateixa línia. 
 
La presidenta contesta que per a tractar del problema, el Consell Comarcal va mantenir 
converses amb l’ambaixador d’Espanya a Andorra, la ministra de Medi Ambient d’Andorra i 
el mateix conseller de Medi Ambient de la Generalitat; davant d’aquestes instàncies es va 
expressar la preocupació del Consell pel fet que amb motiu de l’obertura del Túnel 
d’Envalira puguin incrementar-se notablement els abocaments a la nostra comarca, tot i que 
se'ns va assegurar que això no es produïria si les autoritats locals no ho permetessin; en 
qualsevol cas, la presidenta considera que el nombre d’abocadors que s’esmenta en la 
premsa no és tan elevat ja que a més del anomenat “Llau de la Trobada” es coneixen 
únicament dos més legalitzats i controlats: un ubicat al terme municipal de Montferrer i un 
altre al Pla de Sant Tirs, llevat el cas dels abocaments que es fan a les graveres i que són  
fora de les nostres competències    
 
Un altre problema latent exposat pel Consell i que fa molts anys es planteja, és el tema del 
sanejament de riu Valira, sobre el qual se'ns va informar que hi havia la voluntat de tenir-ho 
solucionat l’any 2001. 
 
Darrerament, incidint en la qüestió objecte de la pregunta formulada pel senyor Domingo, la 
presidenta reitera que caldrà vigilar molt la situació dels abocaments des del mateix 
moment en què s’obrin els túnels projectats dintre d’Andorra.   
 
 
ASSUMPTE D’URGÈNCIA: CONSORCI LOCALRET 
 
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 punt d’urgència següent: 
 



Vist que, en data 17 de novembre de 1998, el Consorci Localret i Telefónica SA han signat 
un conveni segons el qual els ajuntaments membres del Consorci podran gaudir de 
determinades millores econòmiques sobre les tarifes del servei telefònic. 
 
Vist que l’esmentat conveni preveu que els ens locals membres del Consorci s’hi hauran 
d’adherir explicitament perquè se'ls apliquin les millores econòmiques establertes. 
 
Vist que és voluntat d’aquesta corporació ser membre del Consorci Localret. 
 
Vist que l’acord d’adhesió ha d’incloure únicament les dades identificatives de les entitats 
titulars de les línies telefòniques que es vulgui que gaudeixin dels descomptes pactats per 
Localret, i que en tot cas han de correspondre amb els del mateix ens local i entitats, 
organismes i empreses que consolidin el seu pressupost amb el de l’ens local. 
 
Vist que el seguiment del conveni per part de Localret fa necessari que aquest consorci 
pugui tenir accés a les dades de la facturació telefònica de l’ens local. 
 
Per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, s’ACORDA: 
 
Primer. Sol.licitar al Consorci Localret la participació d'aquest Consell Comarcal com a 
membre. 
 
Segon. Adherir-se al conveni de data 17 de novembre de 1998, signat entre Localret i 
Telefónica SA, relatiu a les tarifes que s’aplicaran al servei telefònic i a altres serveis de 
telecomunicacions. 
 
Tercer. Designar com a línies de telèfon a les quals seran d’aplicació els descomptes sobre 
les tarifes previstos al conveni entre Localret i Telefónica SA, els següents: 
 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell                                              P-7500006-G 
Iniciatives Alt Urgell SA                                                            A-25294331 
 
Quart. Autoritzar expressament a Telefónica SA perquè faciliti a Localret les dades que li 
siguin requerides pel Consorci relatives al consum telefònic del Consell Comarcal. 
 
Cinquè. Notificar al Consorci Localret el contingut d’aquest 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. 999149-A al núm. 
999153-A, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 2 al 6. 
 
La Seu d'Urgell, 9 d'abril de 1999 
 
El secretari 


