
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/99 
Caràcter: extraordinari 
Data: 24 de novembre de 1999 
Durada: de 21 h a 22.35 h 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartolomé Majoral i Moliné, conseller 
- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Josep M. Solà i Solà, 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 

- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
 
També hi és present: 

-Pere Porta Colom, gerent 
 
Alcaldes presents: 

- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Alviñà i Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
- Antoni Capdevila i Tarradellas, alcalde de Ribera d'Urgellet 
- Daniel Camps Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
- José Peña Molina, alcalde de Valls de Valira 



Ordre del dia 

1. Contractació d'una pòlissa de crèdit. 
2. Nomenament de membres de la comissió paritària de personal. 
3. Nomenament d'un representant a la Junta de la Reserva de caça de l'Alt Urgell -Cerdanya. 
4. Presentació de l'avanç del Pla Comarcal de Muntanya. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords:  
 
1. CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA DE CRÈDIT 
 
El president dóna la paraula al Sr. Porta Colom, gerent, el qual exposa els tràmits realitzats 
i les cinc ofertes presentades per a la contractació de la pòlissa de crèdit. 
 
El Sr. Mas pregunta quina és la mitja d'utilització de la pòlissa aquest últim any. 
 
El Sr. Porta respon que la utilització mitja ve a ser del 50 %, tot i que hi ha moments que 
s'està gairebé al 100 %, i en altres hi ha saldo creditor. 
 
Vist l'expedient que es tramita per a la concertació d'una operació de tresoreria, per import 
de 40.000.000 pessetes; 
 
vist el Dictamen emès per la Comissió informativa de Governació i Finances, i vistos els 
informes previs de secretaria i d'intervenció; 
 
a  proposta de la Comissió de Governació i Finances, per unanimitat dels presents, i per 
tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal requerit, el Ple acorda: 
 
Primer. Concertar amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya una operació de crèdit a curt 
termini de les següents característiques: 
 
Import màxim...........................................: 40.000.000 ptes. 
Modalitat..................................................: Operació de tresoreria  
Termini ....................................................:    Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: MIBOR  + 0,15 % 
Comissió d'obertura................................: 0,15 % 
Comissió d'operativa...............................:     0 
Garantia ..................................................:  Fons de cooperació local de Catalunya 
Formalització ..........................................: En pòlissa intervinguda per la secretària del 
                                                                      Consell Comarcal 
Dotació sociocultural.............................:      250.000 ptes. 
 
Segon. Fer constar explícitament:  

a)  Que aquesta entitat compta amb Pressupost definitivament aprovat per a 
l'exercici actual. 

b)  Que, abans i després de formalitzar aquesta operació, l'import concertat 
vigent per les d'aquesta naturalesa no supera ni superarà en cap moment el 
30 % dels recursos liquidats per operacions corrents de l'exercici de 1998. 



c)  Que la part disponible dels recursos afectats en garantia és suficient per 
atendre la devolució del capital i les despeses financeres que pot generar 
l'operació. 

 
Tercer. Trametre informació del crèdit que es formalitzi a la Direcció General de Política 
Financera del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en 
termini i forma regulats a la normativa vigent sobre tutela financera de les entitats locals. 
 
Quart. Facultar el Sr. Ventura Roca i Martí, president, amb DNI núm. 78.146.891, per tal 
que, en nom i representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació 
contractual corresponent. 
 
 
2. NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PERSONAL 
 
Atès que l'article 11 del Conveni col.lectiu del personal laboral i l'article 10 dels Pactes del 
personal funcionari, aprovats pel plenari corporatiu d'aquest Consell en sessió del 8 de juny 
d'enguany, preveuen que en les Comissions Paritària i de Seguiment, encarregades de la 
interpretació, la vigilància i l'estudi del Conveni i dels Pactes, respectivament, hi figuraran, a 
parts iguals, membres representants de la corporació i dels treballadors; 
 
atès que, en renovar-se la corporació comarcal amb motiu de les darreres eleccions 
legislatives, cal proposar al Plenari que acordi sobre el nomenament dels tres membres 
representants corporatius que s'han d'integrar en les respectives comissions; 
 
atès que la Sra. Montserrat Pagès Llop ha presentat la seva dimissió del càrrec de delegada 
de personal funcionari i de membre de la comissió paritària; 
 
el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat i a proposta de la Comissió de Governació i 
Finances, acorda: 
 
Primer. Nomenar representants de la corporació al si de les Comissions Paritàries i de 
seguiment encarregades de la interpretació, la vigilància i l'estudi del Conveni Col·lectiu del 
personal laboral i dels Pactes del personal funcionari respectivament, als següents membres 
corporatius: 
 
Pel grup majoritari de CIU 

- Sr. Joan Orrit i Armengol, conseller president de la Comissió Informativa de Finances i Règim 
Interior. 
- Sr. Ramon Graell i Hernández, conseller  
 
Pels grups minoritaris 

- Sr. Jordi Mas i Bentanachs, conseller del grup corporatiu del PSC-PPP nomenat a proposta 
dels portaveus dels esmentats grups minoritaris 
Segon. Nomenar la Sra. Sílvia Trigueros Wagner, funcionària i delegada de personal dels 
funcionaris de la corporació.  
 



3. NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT A LA JUNTA DE LA RESERVA DE CAÇA DE 
L'ALT URGELL-CERDANYA 
 
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 per assentiments dels membres presents 
s'acorda: 
 
Primer. Nomenar el Sr. Francesc Jordana Duran, de Castellnou de Carcolze, representant 
del Consell Comarcal de l'Alt Urgell a la Junta de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt 
Urgell-Cerdanya. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Junta de la reserva esmentada. 
 
 
4. ENQUESTA DEL PLA COMARCAL DE MUNTANYA I SOL·LICITUD DE REDACCIÓ 
D'AQUEST 
 
El president dóna la paraula a la Sra. M. Dolors Majoral, assessora de presidència, i 
persona encarregada per aquest per a la redacció del resultat de l'enquesta pública prèvia 
a la redacció del Pla Comarcal de Muntanya 2000-2004, i coneixedora en profunditat dels 
plans comarcals de muntanya anteriors. 
 
Un exemplar el document de l'enquesta del Pla Comarcal de Muntanya ha estat repartit a 
tots els consellers i alcaldes presents. 
 
La Sra. Majoral explica, en primer lloc, que aquests és el tercer Pla Comarcal de Muntanya, 
la periodicitat dels quals ha estat: 

- 1r.  PCM : 1990-1994 
- 2n. PCM : 1995-1999 

En segon lloc exposa la tramitació que s'ha fet fins ara, per a la consecució del 3r. Pla 
Comarcal de Muntanya, tal i com ve regulada a la Llei d'Alta Muntanya., i la conveniència i 
necessitat que avui es pugui acordar l'aprovació d'aquest document i la sol·licitud de 
redacció del Pla al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
La filosofia que ha regit la redacció del document ha estat, en tot moment, recollir totes les 
propostes que han arribat per part dels ajuntaments, les associacions, les aportacions fetes 
des del Pla Estratègic del Pirineu, i el recull dels incompliments dels anteriors PCM (el 1r 
PCM acomplert pràcticament al 100 %, i el 2n. està ara sobre el 80 %). 
 
Els objectius principals plantejats respondrien a la necessitat de què s'executi el que resta 
pendent dels anteriors PCMs, la qual cosa ha estat demanada bàsicament pels 
ajuntaments, continuar els programes endegats i raonar les inversions. 
 



L'enquesta pública prèvia al Pla Comarcal de Muntanya s'ha dividit en cinc àrees, a 
diferència de l'anterior que en tenia nou, i que són les següents: 

1. Territori i administració 
2. Sector primari 
3. Sectors productius i mercat de treball 
4. Infraestructures 
5. Equipaments 
 
S'expliquen de manera detallada els punts inclosos a cada àrea. 
 
En acabar l'exposició detallada, la Sra. Majoral comenta les possibilitats de futur per a 
noves línies de subvenció i suport a les inversions públiques i privades de la comarca. Com 
a possibilitat molt important comenta la de sol·licitar el programa LEADER PLUS, per a tot 
l'Alt Urgell i potser també amb la Cerdanya, almenys la part de la província de Lleida, i la 
conveniència que des del mateix Departament de Política Territorial i Obres Públiques o 
del de Governació es pogués subvencionar la redacció de l'estudi comarcal sobre la 
definició d'una estratègia de desenvolupament rural necessària per a la presentació de la 
sol·licitud d'aquest programa europeu d'inversions. 
 
Per altre banda comenta que a partir de l'any 2000 la comarca de l'Alt Urgell que estava 
classificada per part de la Unió Europea dins de la zona de l'objectiu 5b que responia a 
zones rurals, segurament passarà ser zona de l'objectiu 2, que respon més aviat a zones 
en recessió econòmica i que, per exemple, és a l'objectiu on també s'inclou l'àrea 
metropolitana industrial, i s'hauria de procurar que es conservin els ajuts als petits 
ajuntaments de la comarca per tal que aquests no es converteixin en apèndix de les grans 
àrees urbanes i metropolitanes. 
 
El Sr. Tordesillas Casals demana que es deixin uns dies per tal que es puguin aportar 
suggeriments. 
 
La  Sra. Majoral respon que els ajuntaments ja van respondre l'enquesta el mes d'abril i 
que ara és urgent de trametre el document al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
 
El Sr. Domingo Barnils comenta que de l'explicació donada es desprèn que hi ha moltes 
inversions pendents d'altres plans i que potser no s'haurien d'incloure en aquests ja que 
potser fora millor reclamar-ho apart. 
 
La Sra. Majoral explica que en el document ja es planteja, de forma separada, el que es 
demana de nou del que es demana com a pendent d'altres plans comarcals. 
 
El Sr. Solà manifesta que aquests plans semblen "paper mullat" ja que inversions 
demanades al primer pla no s'han realitzat, com la millora de la carretera C-1313 i unes 
quantes carreteres locals, manifesta també la necessitat de fer els tràmits per tal de tirar 
endavant el Pla Comarcal de Muntanya però amb poca confiança en quant als resultats. 
 



El president explica que a la introducció de l'enquesta queda reflectit clarament el 
compliment parcial dels plans comarcals de muntanya anteriors, i que això no implica que 
el que s'ha de fer a partir d'ara no sigui molt important. 
 
Atès el disposat a l'article 7 de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, per unanimitat dels 
membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar l'enquesta pública prèvia a la redacció del Pla Comarcal de Muntanya. 
 
Segon. Sol·licitar a la Departament de Política Territorial i Obres Públiques la redacció del 
Pla Comarcal de Muntanya 2000-2004. 
 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 

Previ acord d'inclusió per urgència del punt. 

5. OBRES A LA CARRETERA COMARCAL 1313  
 
El president explica la situació precària en què es troba la carretera comarcal 1313 en 
quan al seu mal estat i la perillositat en punts concrets que està provocant accidents molts 
greus, alguns d'ells mortals. 
 
Aquesta situació provoca la necessitat d'una actuació urgent en la millora d'aquesta 
carretera, sobretot pel que fa a mesures de seguretat. 
 
Per unanimitat dels membres presents el Ple del Consell Comarcal acorda: 
 
Únic. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que es procedeixi amb 
caràcter urgent a la millora de la carretera comarcal 1313 en el tram comprès entre els 
nuclis d'Oliana i Adrall. 
 
I no havent-hi cap altre paraula demanada s'aixeca la sessió i jo, la secretària, estenc la 
present acta. 
         Vist i plau 
La secretària                             El president 
 
                        
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999180 al núm. 
999182, i comprèn un total de 3 folis, numerats del 33 al 35. 
 
La Seu d'Urgell, 24 de desembre de 1999 
 
El secretari 


