
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 2/99 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data:  8 d’abril de 1999 
Durada: de 22  a 23,45  hores 
Lloc: Saló de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta  
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- 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. 
 
Consellers que excusaren la seva assistència 
 
- Pere Planes i Planes, vicepresident 
- Miquel Mas i Miró, conseller 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Jesus Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar. 
 
Ordre del dia: 
 
1. Acta de la sessió anterior. 
2. Expedient núm. 1 sobre modificació de crèdits al Pressupost de 1999. 
3. Concertació d’un préstec de fins a 10 milions de pessetes. 
4. Sol.licitud a la Diputació de Lleida d’una bestreta reintegrable. 
5. Sol.licitud de subvenció per a projectes destinats a la contractació de treballadors 

desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social. 



6. Conveni de cooperació amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
per al finançament d’actuacions incloses al programa d’actuació del PCM de l’Alt 
Urgell. 

7. Sol.licitud conveni amb el Departament Benestar Social per a la cooperació 
interadministrativa en matèria de serveis socials. Proposta d’actualització de punts 
concrets per a l’exercici de 1999. 

8. Assumpció de competències delegades en matèria de programació, establiment i 
gestió de menjadors i cantines escolars de centres públics. 

9. Plec de clàusules particulars per a la concessió de la gestió del servei de menjador 
escolar a l’IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, i convocatòria simultània de concurs. 

10.Proposta d’aprovació de l’enquesta pública prèvia a l’elaboració del PCM i de 
sol.licitar al Departament competent un nou PCM per al període 2000-2004 

11.Moció sobre elaboració d’una llei que contempli la cobertura legal del voluntariat a 
Catalunya. 

12.Moció sobre la integració social i el dret al vot de la població immigrada 
13.Donar compte dels decrets de presidència i del principals acords de la Comissió de 

Govern 
14.Despatx oficial i informes de la presidència 
15.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, sense cap esmena ni observació.  
 
 
2. EXPEDIENT NÚM. 1 SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
1999. 
 
Es presenta a l’examen i aprovació del Ple l’expedient núm. 1/99 sobre modificació de 
crèdits al pressupost de la corporació de l’exercici 1999 mitjançant suplements de crèdit 
amb càrrec a majors ingressos. 
 
L’expedient esmentat ha estat formalitzat d’acord amb el que estableixen els articles 34 i 
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, dictat en desplegament del capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos, i un cop informat per la intervenció comarcal, ha 
estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior. 
 
I el Ple del Consell Comarcal,  per assentiment , ACORDA: 
 
Primer. Aprovar suplements de crèdit de diferents partides no ampliables del pressupost 
de l’entitat de l’exercici 1999, amb càrrec a majors ingressos sobre els previstos, per un 
import de 20.000.000 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 1999, per 
un import de 35.000.000 PTA 



 
Tercer. Continuar la tramitació de l’expediente 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. CONCERTACIÓ D’UN PRÈSTEC DE FINS A 10 MILIONS DE PESSETES. 
4. SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA D’UNA BESTRETA REINTEGRABLE. 
 
Atès que al pressupost general de la corporació comarcal per a l’exercici de 1999, figura 
una inversió per un import de 5.092.280 ptes per a fer front a les despeses derivades 
d’obres d’arranjament i conservació de l’edifici seu del Consell Comarcal; 
 
atès que, d’acord amb la memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic de la 
plantilla d’aquesta corporació, les obres necessàries i urgents a realitzar a l’edifici pugen 
un muntant de 16.707.480 ptes i comprenen les següents actuacions: a) impermeabilit-
zació i adequació de la planta soterrani b) consolidació i arranjament de les façanes i 
coberta de l’edifici , i c) reformes interiors i dotació de mobiliari. 
 
atès que dintre de l’atribució assignada al Programa Específic de la Diputació per a 
l’exercici de 1999 hi ha una subvenció de 4.433.650 ptes, la qual cobreix únicament una 
part del finançament previst per a les obres abans ressenyades; 
 
atès que per a completar la inversió a realitzar i d’acord amb el pressupost inclòs a la 
memòria valorada, cal apel.lar a la concertació d’un prèstec a llarg termini que, 
juntament amb la concessió per part de la Diputació d’una bestreta reintegrable sense 
interès, siguin suficients per a fer front al cost total de la inversió;   
 
vist l’informe de l’interventor habilitat així com del secretari de la corporació, el Ple del 
Consell Comarcal,  adherint-se al dictamen de la Comissió de Finances, per unanimitat 
dels membres corporatius presents a la sessió i mitjançant el quòrum de majoria 
absoluta que estableix l’article 112.3.i) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la memòria valorada de les obres d’arranjament i conservació de 
l’edifici seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, redactada per l’arquitecte tècnic de la 
plantilla d’aquesta corporació, Sr. Pargaña Escudero, amb un pressupost d’execució de 
16.707.480 ptes. 
 
Segon. Concertar un prèstec a llarg termini de fins a 10 milions de pessetes, per a fer 
front al finançament d’una part del cost de les esmentades obres, i obrir procediment 
negociat d’adjudicació sol.licitant ofertes a l’INCASOL i a les entitats de crèdit radicades 
a la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, fixant amb la 
seleccionada, a través de la Mesa de contractació, el preu de l’operació, i deixant de tot 
això constància a l’expedient. 
Tercer. Sol.licitar a la Diputació de Lleida una bestreta reintegrable sense interès, per un 
import de 2 milions de pessetes, per a fer front al finançament d’una part del cost de les 
obres esmentades. 
 



Quart. Facultar la presidenta de la corporació, M. Dolors Majoral i Moliné, perquè, a la 
vista de la proposta de la Mesa de contractació, adjudiqui la concertació del prèstec a 
l’oferta que presenti unes millors avantatges pels interessos de l’ens comarcal i perquè 
signi el contracte i els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquests 
acords, tant pel que fa al prèstec com a la bestreta reintegrable. 
 
 
5. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DESTINATS A LA 
CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS DESOCUPATS PER A LA REALITZACIÓ 
D’OBRES I SERVEIS D’INTERÈS GENERAL I SOCIAL. 
 
Vista l’Ordre del Departament de Treball de 16 de febrer de 1999, (DOGC núm. 2846 de 
12.3.1999, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 1999, de 
projectes destinats a la contractació de treballadors desocupats per a la realització 
d’obres i serveis d’interès general i social en col.laboració amb entitats locals; 
 
atès que aquesta corporació considera d’interès prioritari per a la comarca i per al 
desenvolupament de les activitats que li són pròpies en el marc de les competències 
que per llei té assignades, d’acollir-se a la línia de subvencions prevista per l’esmentat 
Departament, a través de la Direcció General d’Oupació, en matèria d’obres i serveis 
d’interès general i social competència de l’ens local; 
 
per això, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió de 
Finances i Règim Interior i per assentiment dels consellers presents a la sessió, 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, en congruència amb els informes tècnics que acompanyen l’expedient i 
que figuren com a annex d’aquest acord, les següents actuacions a realitzar en base a 
la col.laboració que aquesta corporació sol.licita de la Direcció General d’Ocupació, a 
l’empara de l’Ordre del Departament de Treball de data 16 de febrer de 1999: 
 
Denominació del programa o servei                                 Llocs de treball adscrits 
 
1. Promoció turística:                                                          Tècnic de grau mig 
    Àrea comarcal de turisme 
 
2. Promoció socioeconòmica                                             Tècnic de grau mig 
    Projecte “Protecció i ordenació de l’entorn 
                    de la cua de l’embassament de Rialb” 
 
3. Infraestructures                                                               Tècnic superior 
    Xarxa camins veïnals de la comarca 1999 
 
4. Sistema d’informació geogràfica                                    Tècnic de grau mig 
    Gestió del cadastre i tractament de la informació 
 
Segon. Facultar la Il.lma Sra. presidenta del Consell Comarcal perquè cursi a la Direcció 
General d’Ocupació la corresponent sol.licitud de subvenció i documentació comple-
mentària, per tal que aquesta corporació pugui acollir-se en les seves actuacions abans 
esmentades, als beneficis establerts en les bases de col.laboració fixades en l’Ordre del 
Departament de Treball abans ressenyada. 



 
 
6. CONVENI DE COOPERACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS 
INCLOSES AL PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE PCM DE L’ALT URGELL. 
 
Vist l’esborrany de conveni de cooperació entre el Departament de PTOP de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’objecte del qual és 
d’establir l’aprovació i el finançament de les actuacions incloses en el prrograma 
d’actuació del Pla Comarcal de Muntanya per a la comarca de l’Alt Urgell; 
 
atès que els programes concrets a desenvolupar per aquesta corporació per a l’any 
1999, amb indicació dels respectius finançaments, són els següents: 
 
a) Actuacions a petits nuclis (Museu de la llet i rutes turístiques)............. 14.000.000 PTA 
b) Actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins............................... 59.000.000 PTA 
c) Projectes de desenvolupament econòmic.............................................   1.500.000 
PTA 
d) Completar actuacions en camins........................................................... 35.000.000 
PTA 
e) Projecte de represa de l’embassament de Rialb 
    i ordenació entorn .................................................................................. 20.000.000 
PTA 
 
Considerant que el projecte de conveni presentat és conforme amb els interessos 
d’aquesta corporació comarcal i satisfà àmpliament les necessitats públiques més 
immediates de la comarca; 
 
el Ple del Consell Comarcal, per assentiment dels 14 membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni de cooperació entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
comprensiu de les actuacions a desenvolupar pel dit Consell durant l’any 1999, incloses 
en el programa d’actuació del Pla Comarcal de Muntanya per a l’Alt Urgell; un exemplar 
de l’esmentat conveni figurarà com a annex d’aquest acord. 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació comarcal, Na M. Dolors Majoral i Moliné, 
per a subscriure el conveni i realitzar els tràmits i les gestions necessàries amb vista al 
compliment i efectivitat del dit conveni. 
 
 
7. SOL.LICITUD CONVENI AMB EL DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL PER A LA 
COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS. 
PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DE PUNTS CONCRETS PER A L’EXERCICI DE 
1999. 
 
Vista l’Ordre del Departament de Benestar Social de 8 de febrer de 1999, (DOGC núm. 
2833 de 23.2.1999), de convocatòria de convenis entre el Departament de Benestar 
Social i els ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals per a la 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i benestar social per a 1999;  



 
atès que en el marc del conveni a formalitzar amb el Departament de Benestar Social 
cal plantejar una sèrie de reivindicacions que han estat minuciosament analitzades i 
debatudes al si de la Comissió Informativa de l’àrea tenint en compte els interessos i les 
necessitats més peremptòries a cobrir a la nostra comarca en matèria de serveis 
socials; 
 
el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió, i per unanimitat 
dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Proposar al Departament de Benestar Social l’actualització i pròrroga per a l’any 
1999 del Conveni marc subscrit l’any 1993 entre la Conselleria de l’àrea i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell, sobre la programació i el finançament de serveis socials i altres 
actuacions en l’àmbit del Benestar Social a la comarca. 
 
Segon. Manifestar al Departament de Benestar Social la necessitat d’introduir en 
l’actualització del Conveni per a 1999, una sèrie de punts concrets amb vista a fer més 
operativa i eficaç la tasca social a la nostra comarca. 
 
Els punts que el Ple sol.licita introduir, són els següents: 
 
1) Increment de 2,5 treballadores familiars fins a 3 treballadores, que suposen 225 hores 
de més. 
 
2) Consignació d’una dotació econòmica fins a 6.420.000 ptes, per a fer front a les 
despeses del Centre d’Atenció a la 1a. Infància de l’Alt Urgell, incrementant la jornada 
d’una de les psicòlogues del servei. 
 
3) Increment de la dotació econòmica referent als desplaçaments dels professionals, 
incloent la psicòloga del centre d’atenció primerenca, fins a 1.000.000 pta. 
 
4) Consignació econòmica per les activitats del Consell Consultiu de la Gent Gran. 
 
5) Finançament per la creació d’un servei de teleassistència domiciliària per a gent gran. 
 
6) Dotació econòmica de 800.000 pta. per actualitzar i incrementar el suport informàtic 
dels serveis socials d’atenció primària de l’Alt Urgell. 
 
7) Dotació econòmica de 5.069.500 pta. per l’equip bàsic de serveis socials de la Seu 
d’Urgell (zona centre de l’Alt Urgell), d’acord amb la proposta cursada pel mateix 
Ajuntament de la ciutat esmentada. 
 
8) Manteniment de la resta d’acords pactats l’any 1998 en el protocol d’actualització i 
pròrroga del Conveni Marc amb el Departament de Benestar Social. 
 
Tercer. Facultar la presidenta del Consell Comarcal, M. Dolors Majoral i Moliné per a la 
formalització i signatura del Conveni i per a la realització dels tràmits i gestions que 
siguin necessàris per al compliment i  l’eficàcia del dit Conveni.    
 
 



8. ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES EN MATÈRIA DE 
PROGRAMACIÓ, ESTABLIMENT I GESTIÓ DE MENJADORS I CANTINES 
ESCOLARS DE CENTRES PÚBLICS. 
 
La presidenta exposa al consistori que amb motiu de les competències delegades l’any 
1999 per la Generalitat de Catalunya als consells comarcals en matèria d’ensenyament, 
el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, juntament amb d’altres tres més, va renunciar 
expressament mitjançant acord plenari d’assumir les referents a la gestió dels 
menjadors i les cantines escolars de centres públics que escolaritzen alumnes 
procedents de diversos municipis; aleshores, diu, resultava molt poblemàtic assumir 
aquest servei degut a les dificultats de reestructuració i a la manca de mitjans personals 
i materials per garantir una correcta i eficaç gestió; d’aquesta manera el conveni inicial 
del Consell amb Ensenyament i els convenis successius dels exercicis posteriors sobre 
finançament, excloïen aquesta delegació per expressa voluntat de la corporació 
comarcal; les circumstàncies de l’organització actual dels menjadors escolars a la 
comarca, el desig exprés del Departament competent de la Generalitat i el fet que ja no 
queda pràcticament cap consell sense assumir la competència, fan necessari 
reconsiderar el tema tenint en compte que prèviament s’ha fet el corresponent estudi de 
la situació i  s’han lliurat les oportunes consultes als directors dels Centres docents de la 
comarca, de la qual cosa es va treure la conclusió que en la pràctica totalitat la gestió de 
menjadors funciona correctament mitjançant el sistema implantat que cada col.legi ha 
considerat més adient i oportú i únicament la direcció de l’IES J. Brudieu de la Seu 
d’Urgell que té contractat el servei a través de la concessió a una empresa, considera 
oportú que a partir del curs escolar 1999-2000 es faci càrrec de la gestió el propi Consell 
Comarcal. 
 
En conseqüència, la presidenta proposa al Ple que aprovi de sol.licitar un nou conveni 
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat pel qual el Consell Comarcal es 
faria càrrec del servei de menjadors escolars a partir del curs escolar pròxim, fent ús de 
la delegació que en l’any 1989 la Generalitat atorgà a les comarques. 
 
Els presents s’adhereixen a la proposta presentada i el Ple del Consell Comarcal, per 
unanimitat dels 14 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Sol.licitar a l’Hble. conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la 
formalització d’un nou conveni o una ampliació de l’actual sobre delegació de 
competències en matèria d’ensenyament,  en el qual es contempli, a l’empara de l’article 
3 del Decret 219/1989, d’1 d’agost (DOGC núm. 1197 de 22.9.1989) l’assumpció per 
part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell de la competència que en el seu dia havia 
quedat exclosa de conveni, referent a l’establiment i la gestió dels menjadors i les 
cantines escolars de centres públics que escolaritzin alumnes procedents de diversos 
municipis. 
 
Segon. Que en l’addenda al conveni entre el Departament d’Ensenyament i aquest 
Consell Comarcal corresponent al curs escolar 1999-2000, es contemplin també 
actualitzats els recursos econòmics necessaris per a la gestió del nou servei assumit. 
 
Tercer. Traslladar certificat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i a la Delegació Territorial de Lleida per a la seva oportuna 
constància i als efectes que siguin oportuns.   
 



 
9. PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ 
DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A L’IES JOAN BRUDIEU DE LA SEU 
D’URGELL, I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA DE CONCURS. 
 
Atesa la necessitat d’adjudicar  la concessió de l’explotació del servei de menjador a l’edifici 
seu de l’IES Joan Brudieu de la ciutat de la Seu d’Urgell per al proper curs 1999-2000. 
 
Vist l’expedient de contractació incoat. 
 
Examinats els plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte, 
mitjançant el procediment obert de concurs públic, així com els informes de secretaria i 
intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa de serveis públics. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació per a l’adjudicació del 
contracte de concessió del servei de menjador a l’IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. 
 
Segon. Adjudicar el contracte pel procediment obert  i forma de concurs. 
 
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars que haurà de 
regir la concessió. 
 
Quart. Impulsar l’expedient pels tràmits que determina la normativa vigent sobre la matèria. 
 
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ENQUESTA PÚBLICA PRÈVIA A 
L’ELABORACIÓ DEL PCM I DE SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT COMPETENT UN 
NOU PCM PER AL PERÍODE 2000-2004 
 
La presidenta explica que d’acord amb les directrius i el procediment establert per la 
Direcció General d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge, per a la realització 
de l’enquesta pública prèvia a la renovació del Pla comarcal de muntanya de l’Alt Urgell 
(2000-2004), s’han fet els passos previs perquè aquesta enquesta arribés a totes les 
institucions i a les empreses i associacions més significades de la comarca; en aquest 
sentit, s’han preparat quatre tipus de qüestionaris: un per ajuntaments, un per 
institucions, un per empreses i un per associacions, i com sigui que tot i haver-se rebut  
un nombre considerable de respostes, en el dia d’avui encara no hi són tots, la 
presidenta considera que caldria donar una marge de temps i ajornar fins al proper 
plenari qualsevol resolució sobre l’aprovació de l’enquesta, a la vegada que es 
proposaria també sol.licitar del Departament competent, a la vista del resultat de 
l’enquesta, l’elaboració provisional del Pla Comarcal de Muntanya per al període 2000 a 
2004. 
 
El presents ACORDAREN, per unanimitat, ADHERIR-SE a la proposta de la 
presidència. 
 
 
11. MOCIÓ SOBRE ELABORACIÓ D’UNA LLEI QUE CONTEMPLI LA COBERTURA 
LEGAL DEL VOLUNTARIAT A CATALUNYA. 



 
Es llegeix una moció consensuada al si de la Comissió de Govern i expressada en els 
termes següents: 
 
“Al nostre país hi ha moltes persones i entitats que realitzen activitats voluntàries sense 
cap ànim de lucre en l’àmbit social, de la cultura, dels esports, etc. Es tracta de 
col.lectius i associacions altruistes que fan una tasca plena de bona voluntat amb 
persones que aprofiten el seu temps de lleure en relitzar una noble tasca de la qual no 
esperen obtenir res més que la satisfacció que dóna treballar i col.laborar en el bé comú. 
 
Totes aquestes persones no tenen cap protecció davant el possible risc d’accidents que 
puguin sofrir elles mateixes o aquelles amb les quals o per a les quals treballen. 
 
I és per això que es proposa al Ple del Consell Comarcal que, en relació amb aquesta 
problemàtica, adopti els ACORDS següents: 
 
Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya que s’elabori 
una llei que contempli la cobertura legal del voluntariat a Catalunya davant els possibles 
riscs d’accidents que puguin sobrevenir com a conseqüència de les activitats que 
realitzen. 
 
Segon. Trametre aquest acord a tots el ajuntaments de la comarca per tal que puguin 
donar-li el suport oportú” 
 
 
La Moció fou aprovada per assentiment de tots els membres corporatius presents a la 
sessió.    
 
 
12. MOCIÓ SOBRE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I EL DRET AL VOT DE LA POBLACIÓ 
IMMIGRADA 
 
La presidenta llegeix una moció consensuada per la Comissió de Govern i expressada 
en els termes literals següents: 
 
“Atès que en els últims anys hem rebut al nostre país homes i dones que han vingut com 
a immigrants o com a refugiats i que s'han instal.lat als nostres municipis aportant a la 
col.lectivitat el seu treball, els seus impostos, la seva cultura, etc; 
 
Atès que no es tracta ja d'immigrants estacionals que després d'una temporada tornen al 
seu país, sinó de persones instal.lades amb voluntat de permanència estable, que s'han 
d'integrar en la nostra societat en igualtat de drets amb la resta de la població; 
 
Atès que si no es regula el gaudir dels seus drets polítics ingnoraríem l'existència d'un 
sector de la població permanent que viu en inferioritat de drets i, per tant, contravindrien 
el principi d'universalitat en la concepció de la nostra democràcia; 
 
Atès que diferents informes institucionals, especialment informes del Parlament 
Europeu, han recomanat que en cada país es realitzin els canvis legislatius necessaris 
perquè la població immigrada pugui exercir el dret al sufragi universal actiu i passiu; 
 



La Comissió de Govern proposa al Ple que prengui els següents ACORDS: 
 
Primer. El Ple es pronuncia a favor del dret al vot per a les persones immigrades de 
nacionalitat estrangera amb més de cinc anys de residència. 
 
Segon. El Ple es pronuncia en contra de tota descriminació i a favor de desenvolupar 
les mesures necessàries per a potenciar la integració social de la població immigrada. 
 
Tercer. El Ple insta a les institucions competents a promoure els canvis legislatius que 
siguin necessaris perquè en les pròximes eleccions municipals la població immigrada 
d'origen estranger amb més de cinc anys de residència pugui exercir el dret al vot. 
 
Quart. Aquest acord serà tramès als portaveus de tots els grups polítics amb 
representació parlamentària, al president del Govern Espanyol, al president de la 
Generalitat de Catalunya i als presidents del Parlament Espanyol i del Parlament de 
Catalunya.” 
 
 
La Moció fou aprovada per assentiment  dels membres corporatius presents a la sessió. 
 
 
 
13. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DEL PRINCIPALS 
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
La presidenta informa sobre els principals acords adoptats en Comissió de Govern 
referents a l’aprovació de projectes i d’expedients de contractació d’obres incloses al 
programa d’actuacions sobre camins veïnals per a l’any 1999. 
 
 
 
ASSUMPTE D’URGÈNCIA 
 
Fora de l’ordre del dia, a proposta de la presidència i prèvia la declaració d’assumpte 
d’urgència, el Ple acorda fixar la data del 25 de maig d’enguany, per motius de proximitat 
d’eleccions municipals, per a la celebració del proper Ple ordinari. 
 
 
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. 999154 al núm. 
999159, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 7 al 12. 
 
La Seu d'Urgell, 26 de maig de 1999 
 
El secretari 


