
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 

Núm.: 8/99 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 d'octubre de 1999 
Durada: de 22.15 h a 22.50 h 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartolomé Majoral i Moliné, conseller 
- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Jordi Brescó i Ruíz, conseller 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

- Montserrat Pagès Llop, secretària acc. 
 
Consellers que excusaren la seva absència: 

- Josep M. Solà i Solà, conseller  
 
També hi és present: 

- Pere Porta Colom, gerent 
 
Alcaldes presents: 

- Josep Porta Porta, alcalde d'Arsèguel 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Alviñà i Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Josep Pallerola  i Porta, alcalde de Josa i Tuixén 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
- Miquel Mas Miró, alcalde de Pont de Bar 
- Antoni Capdevila i Tarradellas, alcalde de Ribera d'Urgellet 
- Daniel Camps Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 



 
Ordre del dia 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Ratificació del caràcter ordinari de la sessió. 
3. Nomenament dels representants del Consell Comarcal a òrgans col·legiats. 
4. Moció sobre la proposta de Premi Nobel de literatura en el Sr. Miquel Martí i Pol. 
5. Donar compte dels Decrets de Presidència. 
6. Informes de Presidència 
7. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords:  
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aproven les actes de les sessions anteriors sense cap esmena ni 
observació, corresponents a les sessions dels dies 26 de juliol, de constitució, i de 26 
d'agost. 
 
Pel que fa a l'acta del dia 1 de setembre, el Sr. Mas manifesta que el punt 2, pàgina 4 
paràgraf primer de l'acta hi ha una frase que ell no va dir, s'acorda suprimir aquesta 
frase i amb aquesta esmena s'aprova per unanimitat. 
 
 
2. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER ORDINARI DE LA SESSIÓ 
 
Després d'haver-se consultat de forma oral i prèviament a fer la convocatòria de la 
sessió, la possibilitat de canviar la data d'aquest ple ordinari als portaveus dels grups 
corporatius, els quals varen mostrar la seva conformitat, es ratifica per unanimitat dels 
membres presents el caràcter ordinari d'aquesta sessió. 
 
 
3. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL A 
ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
Atesa la legislació vigent i els estatuts dels diversos òrgans als quals pot ser present el 
Consell Comarcal, es proposa una relació de càrrecs dels representants del Consell 
Comarcal als òrgans col·legiats de què aquest forma part. 
 
La secretària llegeix la proposta de la Presidència i, un cop acabada, el president obre un 
torn de paraules als portaveus de cada grup. 
 
El Sr. Mas del grup del PSC-PMC-PPP expressa que el seu vot serà d'abstenció perquè no 
s'ha donat cap tipus d'intervenció als altres grups, i li hagués agradat que no tots fossin del 
mateix grup. 
 
El Sr. Brescó del grup d'ERC manifesta que el seu vot també serà d'abstenció. 
 
A proposta del president, per majoria, amb els vots afirmatius per assentiment del grup de 
CiU i el PP, i amb l'abstenció del grup del PSC-PMC-PPP i el grup d'ERC, es nomenen els 



següents consellers i alcaldes per a formar part, en representació de la comarca, dels 
òrgans que a continuació s'esmenten: 
 
Governació i Finances 
 
Governació 
Consell General de Muntanya Ventura Roca Martí 
 Jesús Bentanachs Vives 
Associació de Municipis del Pirineu (AMPI) Ventura Roca Martí  
Consell Català d'Estadística Pere Porta Colom 
Ple Consorci de Normalització Lingüística Joan Orrit Armengol 
Consell de Centre del CNL Joan Orrit Armengol 
 
Finances 
Consell General de Caixa de Manresa Bonaventura Solans Navarro  
Consell General de Caixa de Sabadell M.Teresa Ferrer Cumella 
Consell General de Caixa del Penedès Joan Orrit Armengol 
Consell General de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona "la Caixa" 

Bartomeu Majoral Moliné 

 
Infraestructures i medi ambient 
 
Transports 
Consell assessor de la vicepresidència  
comarcal de transports 

Jesús Bentanachs Vives 

Comissió de seguiment Pla de Serveis de 
Transport de viatgers 

Jesús Bentanachs Vives 
Josep Mijana Vilana 

 
Promoció, cultura i serveis 
 
Cultura, joventut i esports 
Consell Esportiu de l'Alt Urgell Jesús Fierro Rugall 
 
Promoció econòmica 
Patronat de Turisme Terres de Lleida Ramon Graell Hernández 
Junta Rectora del Parc Natural Cadí-Moixeró 
alcaldes 

Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
Josep Pallerola, de Josa i Tuixén 
Bartomeu Majoral Moliné, d'Alàs i Cerc 

 
Benestar social i sanitat 
Consell directiu sanitari Teresa Ferrer Cumella 

Jesús Fierro Rugall 
 
Representants a les Juntes Consultives de Reserves Nacionals de Caça 
 
Reserva del Boumort 
Representant del Consell Comarcal Jesús Bentanachs Vives 
 
Reserva de l'Alt Pallars Aran 
Representant del Consell Comarcal Bonaventura Solans Navarro  
 



Reserva de Cerdanya-Alt Urgell 
Representant del Consell Comarcal Joan Alviñà Bastida 
Alcaldes representants Miquel Mas Miró, de Pont de Bar  

José Peña Molina, de Valls de Valira 
 
Reserva de Cadí- Moixeró 
Representant del Consell Comarcal Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
Alcaldes representants Bartomeu Majoral Moliné, d'Alàs i Cerc 
 Joan Riu Perefarré, de FÍgols i Alinyà 
 Josep Pallerola, de Josa i Tuixén 
 
 
4. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA PROCLAMACIÓ DEL POETA MIQUEL MARTÍ I POL 
COM A CANDIDAT DE LA LITERATURA CATALANA AL PREMI NOBEL 
 
El president cedeix la paraula al Sr. Fierro, vicepresident de l'àrea de Promoció, Cultura i 
Serveis, el qual demana excuses perquè no s'hagi circulat amb la convocatòria còpia de 
la moció, i informa que la Comissió la va informar favorablement. 
 
"Aquest any 1999 les institucions i la ciutadania del nostre país celebren el 70è 
aniversari del naixement de Miquel Martí i Pol amb la finalitat de retre homenatge a la 
trajectòria cívica i humana i a la gran obra escrita pel poeta d'Osona. 
 
La seva excel.lent obra literària, formulada mitjançant una bella poesia, precisa i 
essencial, que començà a publicar-se a finals dels anys quaranta, és considerada de 
gran qualitat. La seva experiència vital escrita s'ha transformat, gràcies a un rigorós 
treball de la llengua i a un procés creatiu racional, que el poeta domina amb tota 
extensió, en una experiència veritable, l'experiència literària, que fa que els lectors hi 
reconeguin realitats universals. 
 
A la manera de Jacint Verdaguer, Joan Maragall o Salvador Espriu la poesia de Miquel 
Martí i Pol ha assolit una important repercussió pública i el poeta és reconegut i estimat 
pel gran públic, de manera que avui una part important del poble català ha fet seus 
alguns poemes de la seva obra, i les experiències i la visió del món del poeta, 
explicades amb paraules senzilles i amb un impecable treball lingüístic, han esdevingut 
expressió i mirall de sentiments individuals i col.lectius. Només cal recordar títols com La 
Fàbrica, Estimada Marta o Llibre de les solituds, exemples, per l'èxit de vendes, de 
l'acceptació i la identificació del gran públic amb la poesia de Martí i Pol. 
 
En reconeixement de la gran obra poètica i en homenatge a la seva persona i al seu 
compromís constant amb la societat en la qual ha viscut fins avui; en la reivindicació de 
la llibertat i de la identitat del seu i nostre país, i interpretant Salvador Espriu qui deia del 
poeta: Martí i Pol "ha aconseguit, des de fa anys, que la seva veu hagi estat de primer 
sentida, després escoltada, més tard atesa i a la fi repetida i imitada". 
 
Per unanimitat dels membres presents el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
acorda: 
 
Primer. Donar suport a la proclamació del poeta Miquel Martí i Pol com a candidat de la 
literatura catalana al premi Nobel. 
 



Segon. Traslladar aquest acord a les diverses entitats catalanes acadèmiques i 
d'associacions d'escriptors i editors, per tal que ho tinguin en compte en la presentació 
anuals dels seus candidats a la Reial Acadèmia Sueca. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat Valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern del Principat 
d'Andorra i als ajuntaments de la comarca perquè, si no ho han fet, se sumin a aquesta 
iniciativa." 
 
 
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
La secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i que restaven pendents 
de ser retuts al plenari. 
 
Corresponen al mandat anterior els que van del núm. 10 al 17 i estan compresos entre 
els dies 13 de juny i 15 de juliol. 
 
Corresponen al mandat actual els que van del núm. 18 al 25 i estan compresos entre els 
dies 20 d'agost i el dia d'avui 
 
 
6. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa sobre els següents temes d'interès comarcal: 
 
6.1 Reglament Orgànic Comarcal. 
 
S'ha repartit tots els consellers una còpia del Reglament Orgànic Comarcal (ROC) que 
ha de regir, per tal de faciltar el seu coneixement i aplicació. 
 
El president planteja la possibilitat que al llarg de l'any se'n faci un estudi de modificació, 
tenint en compte que, per exemple, el Consell d'Alcaldes no hi és regulat, i per adaptar-
lo a les modificacions legislatives existents des de la seva última modificació que és de 
novembre de 1990. 
 
6.2 Consell d'Alcaldes 
 
El president explica que avui mateix, abans de la sessió plenària del Consell, ha tingut 
lloc la constitució del Consell d'Alcaldes, del qual ha estat escollit president el Sr. Jesús 
Bentanachs Vives, alcalde de Valls d'Aguilar. 
 
El president manifesta la seva intenció de potenciar el Consell d'Alcaldes com a òrgan 
consultiu, i fer-lo un òrgan viu i dinàmic per a la comarca, que pugui marcar pautes i 
polítiques a seguir, i que pugui recollir les necessitats i mancances de conjunt i d'àmbit 
supramunicipal. 
 
Així mateix manifesta que ara hi ha un reglament provisional per al funcionament del 
Consell d'Alcaldes i que aquest s'hauria d'incorporar al Reglament Orgànic Comarcal si 
es tramita la seva modificació. 
 



6.3 Projectes amb el Departament de Treball 
 
Dins dels programes que té el Departament de Treball per a contractar desocupats, el 
Consell Comarcal ja el mes de març d'enguany va presentar diverses propostes, 
aprovades pel plenari del mes d'abril, de les quals tant sols se n'ha acceptat una 
proposta, dins de promoció socioeconòmica, que correspon a la contractació d'un tècnic 
de grau mitjà i un tècnic superior per a desenvolupar projectes per a la cua de 
l'embassament del pantà de Rialp. 
 
Aquestes dues persones ja han estat contractades i han començat a treballar. 
 
6.4 Curs de formació per a jutges de pau 
 
El president informa que el dia 27 de novembre tindrà lloc un curs de formació per a 
jutges de pau de Catalunya que organitza el Departament de Justícia, i que s'ha 
demanat el local per a fer aquest curs al Consell Comarcal. S'ha ofert la sala d'actes. 
 
6.5 Quota lletera 
 
El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb les disposicions de la 
Unió Europea, ha dictat una ordre d'ordenació de la quota lletera de Catalunya per 
comarques. 
 
El president planteja la conveniència de fer arribar al Departament la necessitat que a la 
comarca de l'Alt Urgell, que és la primera comarca productora de llet de Catalunya, es 
reconegui aquesta condició i això es tradueixi en una quota lletera suficient per a cobrir 
les necessitats de producció de les explotacions que hi ha a la comarca. 
 
6.6 Programa LEADER   
 
El president comenta que el programa Leader II vigent a la part sud de la comarca està 
a punt de finalitzar. 
 
Així mateix informa que està previst que la Unió Europea impulsi un nou programa 
Leader, que s'anomenarà Leader III o Leader Plus, i que des el Consell Comarcal 
s'entén que hauria de poder-se incloure el territori de tota la comarca l'Alt Urgell, i que 
s'ha de treballar per aconseguir-ho. 
 
Informa també que, per part dels tècnics del DARP, s'ha comentat que segurament per 
tot Catalunya hi haurà només un o dos programes Leader, i que per tant l'abast territorial 
d'aquests programes podrien ser més amplis que els que hi havia hagut fins ara. 
 
Els eixos principals que sembla que regiran els principis dels futurs Leaders seran, per 
la informació que es té, dos: 
 
a) Transformació de productes agraris 
b) Turisme rural. 
 
El president expressa, en relació a aquests eixos de prioritats, que s'hauria de 
considerar que la promoció econòmica de la comarca pogués abastar altres sectors, ja 
que també estan inclosos en el món rural, i expressant una opinió, que qualifica de molt 



personal, manifesta que s'ha de defensar que tota activitat a la muntanya es tingués en 
compte, sense que això fos obstacle a què els dos eixos principals fossin prioritaris. 
 
6.7 Edifici del Consell Comarcal 
 
El president explica que l'espai per a despatxos i oficines del Consell Comarcal està 
quedant petit, agreujat pel fet que la singularitat de l'edifici no permet distribucions gaire 
funcionals, la qual cosa en el seu moment ja va fer que s'hagués d'adquirir els locals del 
carrer de l'Orri on estan ubicats els Serveis Socials. 
 
Es planteja la possibilitat de parlar amb l'Ajuntament de la Seu per analitzar la 
possibilitat d'ampliar el Consell a través de cobrir el pati del darrera de l'edifici comarcal 
amb un estudi previ. 
 
Per altra banda, si es pogués construir, s'ha de tenir en compte que enguany s'acabaran 
de tornar els crèdits per a la remodelació del Consell, la qual cosa permetria de poder 
finançar altra vegada l'ampliació. 
 
6.8 Inventari del Patrimoni Cultural 
 
El president fa una petita reflexió sobre les moltes funcions que podria desenvolupar el 
Consell Comarcal, i dintre d'aquestes remarca la importància de disposar d'un inventari 
exhaustiu del patrimoni cultural el qual, al seu entendre, hauria de comprendre tant els 
aspectes civils com els religiosos i inclús els militar i a tall d'exemple cita el romànic, els 
dòlmens, les restes de castells i torres, cases singulars, pous de gel... per tal que a partir 
d'aquest inventari es poguessin fixar prioritats en actuacions per salvaguardar-lo, i poder 
també a a partir d'aquests instruments promocionar la comarca. 
 
 
6.9 Fira d'Oliana 
 
Com a president del Consell Comarcal però també com a alcalde d'Oliana vol convidar a 
tots els presents a la Fira d'Oliana, la inauguració de la qual tindrà lloc dissabte a les 12 
h del migdia. 
 
Remarca l'esforç que es fa des d'aquell Ajuntament per a potenciar-la, i explica la 
inclusió d'una fira de bestiar que es podrà dur a terme gràcies a la col·laboració de la 
Diputació de Lleida que ha cedit els tancats especials per a bestiar. 
 
 
INCLOSOS PER URGÈNCIA  
 
S'inclouen per urgència, acordada per unanimitat, dues mocions presentades pel grup 
d'ERC. 
 
El Sr. Brescó agraeix al president la deferència tinguda a l'incloure aquestes mocions 
que han portat aquest vespre mateix. 
  
El president respon que aquests eren temes que ell també tenia previstos per plantejar 
al plenari. 
 



MOCIÓ SOBRE TELEFONIA RURAL 
 
Jordi Brescó i Ruíz, portaveu del grup comarcal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, presenta al Ple la següent moció 
sobre "telefonia rural" 

Exposició de Motius 
 
La nostra és una comarca predominantment de muntanya, i com a tal, amb quantitat de 
nuclis rurals, mal comunicats entre sí, i amb la Seu, especialment durant l'època 
hivernal. Al llarg de la història les comunicacions han estat bàsiques per al 
desenvolupament de qualsevol societat, però avui, i donat la societat en què vivim, les 
comunicacions no són només bàsiques, sinó fonamentals i imprescindibles. 
 
El desenvolupament econòmic, i progrés d'alguns nuclis urbans de l'Alt Urgell, depèn en 
gran mesura, avui per avui, dels telèfons coneguts com a Tracks. Aquests telèfons van 
ser en el seu moment un salt qualitatiu en el nivell de vida dels abonats. Amb el 
transcurs dels anys, s'ha demostrat la seva poca fiabilitat, i les grans limitacions dels 
mateixos. Com a exemple, avui en dia, un telèfon a més de portar la veu és capaç de 
transmetre imatges, dóna accés a Internet, permet cursar carreres universitàries des de 
casa, etc... Tots aquests serveis estan vedats a tots els usuaris dels telèfons track, els 
quals, per l'entorn en què viuen, i el gran favor que fan a la resta de la societat, i no 
només de la comarca, haurien d'estar discriminats, però positivament. 
 
És per tots aquests motius que el grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya, 
presenta la següent moció: 

Moció 

"El Consell Comarcal acorda: 
 
1. Realitzar un estudi en què es determini el nombre d'abonats i la seva situació 
geogràfica dins de la comarca. 
 
2. Iniciar contactes amb la Conselleria de la Generalitat de Catalunya (o direcció 
general) competent, a fi i efecte de trobar la millor solució amb l'operador de 
telefonia corresponent per a totes aquestes mancances." 
 
 
MOCIÓ SOBRE PARADA AL POBLE DE PERAMOLA DE LA LÍNIA COMARCAL DE 
LA SEU-OLIANA 
 
Jordi Brescó i Ruíz, portaveu del grup comarcal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, presenta al Ple la següent moció 
sobre "parada al poble de Peramola de la línia comarcal La Seu - Oliana" 
 

Exposició de Motius 
 
La necessitat del funcionament regular d'una línia d'autobusos que unís la zona sud de 
la nostra comarca amb la ciutat de la Seu d'Urgell, s'ha vist coberta parcialment per 
l'ampliació de l'antiga línia la Seu - Coll de Nargó fins a Oliana, gràcies a la subvenció 
econòmica de la mateixa per part del Consell Comarcal. 
 



Aquesta línia ha de ser considerada des de tots els punts de vista, com a línia comarcal, 
i per tant, cal que el servei als pobles de la comarca pels quals passa sigui màxima, 
alhora que sostenible econòmicament. 
 
Donada la participació econòmica de la línia per part del Consell, i a fi i efecte 
d'assegurar un millor servei de la línia Oliana - la Seu, el grup comarcal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya, presenta la següent moció: 

Moció 

"El Consell Comarcal acorda: 
 
1. Instar l'empresa adjudicatària de la línia a estudiar conjuntament amb aquest 
Consell, en el termini de dos mesos, la realització d'una parada al poble de 
Peramola". 
 
Debat: 
 
El Sr. Tordesillas del grup del PSC, manifesta que ell, com a alcalde de Peramola, va 
informar al regidor d'ERC d'aquest tema, i afegeix que voldria manifestar que s'hi hauria 
d'incloure una parada a l'encreuament de dues masies on viu gent gran que ha d'utilitzar 
molt aquest servei. 
 
El Sr. Fierro manifesta que a la redacció de la moció allà on hi diu "realització" hi hauria 
de dir "possibilitat de realització", ja que prèviament s'haurà de fer un anàlisi de costos. 
 
El president proposa l'aprovació de la moció i que simultàniament es trameti a la 
Comissió d'Infraestructures perquè ho estudiï. 
 
El Sr. Brescó manifesta que la moció presentada és oberta i per tant per part seva no hi 
ha cap inconvenient. 
 
Sotmeses ambdues a votació s'acorda aprovar-les per assentiment. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
El president obre el torn de paraula per a precs i preguntes i en no demanar-se cap 
paraula obre tot seguit un torn per altres intervencions. 
 
Demana la paraula el Sr. Busquets Grau, alcalde d'Organyà, i informa que a partir del 
dia 10 de novembre d'enguany es vol fer un curs d'Internet de la Diputació de Lleida a la 
comarca i que només faltava decidir exactament el lloc, que segurament es decidirà 
demà, i que de seguida es trametrà als ajuntaments per tal que el personal interessat 
pugui fer la inscripció. Prega als alcaldes presents que ho comuniquin al personal dels 
ajuntaments per tal que l'assistència sigui del major nombre possible, perquè sense un 
mínim d'assistents no es podrà fer. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària                                                                Vist i plau 
                                                                                     El president 



 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999175 al núm. 
999179, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 28 al 32. 
 
La Seu d'Urgell, 24 de desembre de 1999 
 
El secretari 
 


