
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/99 
Caràcter: ordinari 
Data: 23 de desembre de 1999 
Durada: de 21 h a 22.20 h 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall,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 
- 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 

- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
 
Consellers que s'han absentat durant la sessió 

- Jesús Fierro i Rugall 
- Jordi Brescó i Ruíz 
- Lluís Vila i Comella 
 
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 Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Antoni Capdevila i Terradellas, alcalde de Ribera d'Urgellet 
- Daniel Camps Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors. 
2. Conveni amb el Departament d'Economia, Finances i Planificació sobre la validesa 

dels certificats d'inscripció al Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
3. Modificació pressupostària exp. 3/1999. 
4. Aprovació del pressupost de l'exercici 2000 i plantilla orgànica de personal. 
5. Sol·licitud a la Junta de Sanejament de designació del Consell Comarcal com a 

administració actuant de l'EDAR de Montferrer. 
6. Conveni marc de col·laboració amb l'ICAEN i diferents agències locals d'energia. 
7. Pròrroga del conveni amb Creu Roja pel servei de teleassistència. 
8. Sol·licitud de subvenció per accions de dinamització ocupacional en l'àmbit comarcal. 
9. Contractació de l'agent d'ocupació de desenvolupament local. 
10. Donar compte dels decrets de presidència i resolucions de gerència. 
11. Informes de presidència. 
12. Mocions presentades 
13.Addenda de regularització econòmica al conveni entre el Departament d'Ensen-

yament i el Consell Comarcal per a les competències delegades del servei de 
transport escolar, gestió d'ajuts escolars de menjador i altres prestacions en matèria 
d'ensenyament 

14.Conveni entre el Departament de Política territorial i Obres Públiques i el Consell 
Comarcal per a l'Oficina de Gestió de Rehabilitació d'Habitatges. 

15.Precs i preguntes. 
 
  
Desenvolupament de la sessió i acords:  
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat, s'aproven les actes de les sessions anteriors sense cap esmena ni 
observació, corresponents a les sessions dels dies 28 d'octubre i  24 de novembre. 
 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ECONOMIA, FINANCES I PLANIFICACIÓ 
SOBRE LA VALIDESA DELS CERTIFICATS D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE 
LICITADORS DELA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
En relació el disposat a la Llei 13/95, de contractes de les administracions públiques, la 
Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret 323/1998, d'1 de desembre, de la 



Generalitat de Catalunya mitjançant el qual es crea el Registre de Licitadors, en vigor 
des del 28 de gener d'enguany. 
 
Per tal d'incorporar en els procediments de contractació d'aquest Consell Comarcal la 
validesa dels certificats emesos pel Registre de Licitadors, i en aplicació del principi de 
cooperació interadministrativa que s'enuncia a l'article 129 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; 
 
Atès l'informe favorable de la Comissió informativa de Governació i Finances, 
 
El Ple de la corporació per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament d'Economia, Finances i Planificació 
sobre la validesa del certificat del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 
als efectes dels expedients de contractació que es tramitin al Consell Comarcal. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Junta Consultiva de Contractació del Departament 
d'Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya als efectes de poder-
se procedir a la signatura del conveni a aprovar. 
 
Tercer. Facultar el president per a la signatura del conveni esmentat. 
 
 
3. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXP. 3/1999 
 
El president dóna la paraula a la secretària, la qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 3/99, mitjançant transferències i ampliacions de crèdit al 
Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 1999, l'objectiu del qual és, d'una 
banda, imputar l'import parcial de crèdits procedents de diverses partides 
pressupostàries a d'altres partides pressupostàries no dotades suficientment i amb 
diferent vinculació jurídica sense alterar la quantia total del Pressupost, modificar a l'alça 
determinades partides pressupostàries ampliables relacionades expressament a les 
Bases d'execució del Pressupost, i l'ampliació de partides pressupostàries vinculades a 
ingressos determinats que han estat concedits. 
Es dóna compte de l'existència del dictamen favorable emès per la Comissió de l'Àrea 
de Governació i Finances de data 22 de desembre. 
 
El president sotmet l'expedient a votació, i el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat 
dels membres presents, acorda: 
 
Primer. Aprovar transferències de crèdit entre diverses partides del pressupost de 
despeses de l'entitat de l'exercici 1999, per un import de 971.656 ptes., 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 11.047.159 ptes. 
 
Tercer. Aprovar suplements de crèdit de diferents partides d'ingrés i les seves 
corresponents partides de despeses per un import de 14.053.620 ptes. 
 
Quart. 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. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2000 I PLANTILLA ORGÀNICA 
DE PERSONAL 
 
El president dóna la paraula al Sr. Porta Colom, gerent, el qual presenta el Pressupost 
General de la corporació per a l'exercici 2000, 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 Governació i Finances i degudament informat per la intervenció de l'entitat. 
 
Acabada l'exposició el president dóna la paraula als portaveus dels grups comarcals, 
prenent la paraula en primer lloc el Sr. Brescó Ruíz, d'ERC. 
 
El Sr. Brescó manifesta que ell no pot dir si són o no uns pressupostos continuistes, 
però sí que semblen uns pressupostos socials i de caràcter obert, i dins de la confiança 
que volen donar a aquest nou equip de govern anuncia que en principi el seu vot serà a 
favor. Demana que el fet que el seu grup dipositi inicialment la confiança en l'equip de 
govern votant a favor aquests pressupostos, es reflecteixi en una confiança recíproca 
que implica el fet que ells volen estar informats i participar activament en les comissions 
informatives per poder dur a terme el millor per a la comarca. 
 
En segon lloc pren la paraula el Sr. Mijana Vilana del PP i manifesta que li agradaria que 
dels temes a desenvolupar a partir dels pressupostos se'n tingués informació prèvia, i 
anuncia el seu vot a favor. 
 
En tercer lloc pren la paraula el Sr. Mas Bentanachs del grup del PSC-PMC-PPP i 
manifesta que aquest és un Ple important com ho són tots els dels pressupostos. 
Referint-se al pressupost presentat comenta que és una mica just per les condicions del 
propi Consell, que té els ingressos molt condicionats. 
 
Pel que fa el capítol de despeses de personal, el Sr. Mas manifesta que sembla que s'ha 
escoltat el què havien dit altres anys i que entre el 98 i el 99 s'ha corregit la situació 
d'irregularitat en què estava part de la plantilla, de manera que avui ens trobem en una 
nova etapa amb els llocs de treball en les condicions legals convenients i això vol dir que 
s'ha fet un pas endavant en positiu. 
 



Quant a la distribució de la resta de la despesa comenta que està molt condicionada, i 
constata altra vegada el fet que no figurin als pressupostos els plans d'obres de la 
Generalitat ni de la Diputació, la qual cosa ell sempre havia defensat que no figurés 
perquè el Consell feia merament de correu dels diners, tot i que el motiu és que no s'han 
convocat aquests plans quadriennals. Referent a les despeses demana un parell 
d'aclariments: 

1. En primer lloc, dins l'apartat de cultura, s'observa una dotació important per a 
l'inventari de patrimoni i per a l'arxiu comarcal i demana que s'expliquin les idees 
bàsiques d'aquestes inversions, si s'han fet consultes, si s'ha determinat quin tipus de 
documents i quin ha de ser el contingut de l'arxiu històric comarcal. 

2. En segon lloc, i tal com va dir també a la Comissió de Governació i Finances, on el 
Consell Comarcal té més llibertat per decidir és en el Pla de Camins. Fins ara aquests 
camins venien determinants a partir d'uns plans d'inversió de fa 10 o 12 anys, i el que 
s'ha fet, fet està, i no cal entrar-hi, tot i que en el darrer plenari ja es va parlar de si el 
què s'havia de fer eren molt quilòmetres o quilòmetres amb qualitat. Per les explicacions 
rebudes del gerent s'entén que en el pla de camins es partirà d'una base zero, i per tant 
els agradaria que dins d'aquests ambient nou, hi hagués un compromís per tal que el pla 
quadriennal de camins fos consensuat. 
 
El Sr. Mas manifesta que si es preveu fer un pla de camins sigui consensuat i 
s'expliquen les inversions en arxiu històric comarcal i tenint en compte que s'ha corregit 
la situació del personal, el grup que ell representa no votarà a favor, però tampoc en 
contra, i en un gest de contribuir a una nova etapa s'abstindran en el pressupost del 
Consell Comarcal. 
 
Quan a la previsió d'ingressos i despeses d'IAUSA, el Sr. Mas manifesta que el seu grup 
votaria a favor dins de la nova voluntat expressada de participar a les decisions de 
l'empresa. També voldria demanar, dins dels aires nous que hi ha al Consell Comarcal, 
una qüestió en la què s'havien radicalitzat les postures de l'Ajuntament de la Seu i del 
Consell a partir de la gestió de la depuradora per part d'IAUSA, i tenint en compte que 
l'aigua que va a parar a la depuradora prové en un 95 % de la xarxa de clavegueram de 
la Seu i que aquest Ajuntament és l'únic dels que estan connectats que aporta diners a 
la Junta de Sanejament essent prop de 30 milions de pessetes l'import anual, que 
s'arbitrés algun mecanisme que des del punt de vista tècnic es pogués tenir informació 
trimestral de les analítiques i del funcionament de la depuradora. 
 
En resposta al què s'ha dit fins ara, el president manifesta en primer lloc que, pel que fa 
al patrimoni arquitectònic aquesta comarca és molt rica, i a part de la Catedral de la Seu, 
hi ha molts edificis en els municipis tant de caràcter religiós com també de caràcter civil i 
militar, i d'altre tipus com restes de castells, ponts, dòlmens, cases singulars etc. que i 
molts d'ells no estan inventariats. L'inventari ha de servir per saber on som i en quin 
estat es troba aquest patrimoni, i poder fer una anàlisi per saber com s'ha de conservar. 
Fer un inventari i prou no té sentit, el que es pretén és que l'inventari de patrimoni 
serveixi de punt de partida per a poder fer la gestió d'aquest patrimoni tant pel que fa a 
la conservació com a poder potenciar-lo a nivell turístic i a nivell d'estudi i d'interès 
cultural. En aquest sentit posa com a exemple la rehabilitació del pou de gel d'Oliana 
que s'ha restaurat recentment i està inclòs a la ruta etnogràfica comarcal, i ara s'està 



veient que a part del seu atractiu turístic innegable, té molt interès per investigadors i 
estudiosos. Això mateix pot passar amb els dòlmens, ja que per exemple aquesta 
comarca és de les més riques en aquests tipus de patrimoni. Tot això s'haurà de fer 
d'acord amb tots els municipis i amb la seva participació. 
 
En segon lloc, en referència a l'arxiu històric comarcal manifesta que ja en el primer Pla 
comarcal de muntanya s'havien previst inversions per a aquesta finalitat, i en principi es 
contemplava la seva ubicació a la planta soterrani de l'edifici seu del Consell Comarcal,   
però les humitats que hi han sortit han fet inviable aquest primer projecte. A partir d'ara 
es vol definir un projecte d'arxiu històric comarcal que es consensuarà amb tots els 
grups polítics, els ajuntaments i els consellers. 
 
En tercer lloc es refereix al Pla de Camins i comenta que es pretén fer camins nous, però 
donat que ja fa força anys que s'estan fent camins des del Consell s'hauria de començar a 
treballar en la conservació d'aquests. Per altra banda també fóra convenient començar a 
adequar accesos a cases aïllades i masies des de camins principals i a aquests efectes 
s'hauria de determinar alguna forma de cofinançament amb els propietaris, de manera que 
sense que representi grans inversions es pugui estipular un tant per quilòmetre per 
subvencionar aquests accesos. Tots aquests punts estant oberts per tal que la seva major 
definició es faci a través de les comissions informatives que hauran de treballar els 
continguts d'aquests temes. 
 
Pren la paraula el Sr. Bentanachs Vives, president de la Comissió d'Infraestructures i Medi 
Ambient, i comenta que ara per ara s'està comptant amb 117 milions de pessetes, i que 
tothom vol fer camins, de manera que a una mitjana de 10 milions de pessetes per 
quilòmetres no se'n podrà fer molts, i per tant la comissió haurà de valorar totes les 
propostes, tenint en compte també que el manteniment i conservació dels camins fets fins 
ara també s'ha de contemplar. 
 
El Sr. Mijana manifesta que els temes s'han de treballar a les comissions i demana que les 
coses no vinguin fetes. 
 
El Sr. Mas demana que les propostes de col·laboració fetes per la Presidència siguin realitat 
i que no hi hagi "vetos". 
 
Referent a la gestió de l'empresa IAUSA, el Sr. Fierro Rugall, explica que ja existia un 
mecanisme per comunicar el funcionament de la depuradora, i que fora bo que es tornés a 
intentar. Recorda també que a les reunions on es donava aquesta informació qui no hi 
anava era l'Ajuntament de la Seu, i que no hi ha d'haver cap problema per trobar un 
mecanisme per trametre aquesta informació. Recorda també que la informació sobre la 
depuradora es dóna al Consell d'Administració d'IAUSA on són presents membres de tots 
els grups polítics del Consell Comarcal. 
 
El Sr. Mas puntualitza que ell es refereix a què la informació es doni als ajuntaments en tant 
que ajuntaments i no demanava aquesta informació des del punt de vista dels grups 
polítics. 
 



El Sr. Fierro agraeix el suport dels grups del PP i d'ERC per haver manifestat que votaran a 
favor del pressupost, i també al grup del PSC-PMC-PPP malgrat hagin anunciat la seva 
abstenció, ja que pel que ell recorda és la segona vegada que s'abstenen en una aprovació 
del pressupost comarcal, havent votat en contra les totes les altres vegades, i malgrat que 
el Sr. Mas ha expressat que no creu en la institució comarcal, està parlant i discutint 
aquests pressupostos i per tant vol agrair el seu vot del seu grup.   
 
Pren la paraula el Sr. Domingo Barnils i fa una reflexió comparant la dotació pressupostària 
existent per a cultura on s'han previst molts diners per inventari i arxiu comarcal, però que la 
partida del què es podria anomenar cultura viva és de només 1,5 milions de pessetes. Si 
aquesta quantitat es compara amb la dotació per subvenció que arriba del Departament de 
Cultura que és de 250.000 pessetes, l'esforç del Consell Comarcal no està malament, però 
tenint en compte la distància de la comarca amb els centres de cultura actual s'hauria 
d'incrementar, sobretot si es compara amb la inversió prevista per cultura "històrica". 
 
El Sr. Fierro li respon que el pressupost que hi ha per cultura s'anirà desenvolupant a partir 
del treball del dia a dia de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis. 
 
Sotmès a votació, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups de CiU, ERC i PP i 
l'abstenció del grup del PSC-PMC-PPP, quant al Pressupost del Consell i per unanimitat  
quant al pressupost de l'empresa pública IAUSA, el Ple del Consell Comarcal acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació de l'exercici 2000, 
integrat per: 
 
A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de 
despeses: 
 

        ESTAT D' INGRESSOS  
Cap 3 Taxes i altres ingressos 1.400.000.-
Cap 4 Transferències corrents 326.112.315.-
Cap 5 Ingressos patrimonials 500.000.-
Cap 7 Transferències de capital 176.567.895.-
Cap 9 Passius financers 25.000.000.-
 TOTAL 529.580.210.-
 
 

 
ESTAT DE DESPESES

 

Cap 1 Despeses de personal 126.978.002.-
Cap 2 Despeses en béns corrents i serveis 154.088.120.-
Cap 3 Despeses financeres 1.298.495.-
Cap 4 Transferències corrents 37.197.026.-
Cap 6 Inversions reals 203.423.525.-
Cap 7 Transferències de capital 6.000.-
Cap 9 Passius financers 6.589.042.-
 TOTAL 529.580.210.-

 
            



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.-
2 Ingressos patrimonials 100.000.-
3 Explotació EDAR de Montferrer 20.060.880.-
4 Altres ingressos 1.000.-
 TOTAL 20.162.880.-
  

PREVISIÓ DE DESPESES 
1 Transferències corrents (442.00) 1.000.-
2 Transferències de capital (740.00) 1.000.-
3 Despeses de personal 8.753.078.-
4  Despeses manteniment EDAR 1.938.642.-
5 Despeses energia elèctrica EDAR 9.369.160.-
6  Participació empreses foment activ. econ. 1.000.-
7 Despeses diverses (gestions...) 99.000.-
 TOTAL 20.162.880.-

 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 2000. 
 
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 quinze 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 prosseguir 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'n una còpia certificada 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. 

 
 

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
5. SOL·LICITUD A LA JUNTA DE SANEJAMENT DE DESIGNACIÓ DEL CONSELL 
COMARCAL COM A ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L'EDAR DE MONTFERRER 
 



El Sr. Bentanachs, president de la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient presenta a 
la consideració del Ple el dictamen de la Comissió Informativa expressat en els termes 
següents: 
 
1. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va estar nomenat per la Junta de Sanejament 
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 26 de juliol de 1999, clau d'expedient DMOF-O/99 8591, 
comunicat al Consell Comarcal en escrit entrat amb el número 1996 el dia 2 d'agost. 
 
2. Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell va rebre una atribució de 
fons de 19.282.921.- PTA + IVA per a portar a terme l'explotació de la dita EDAR durant 
l'any 1999, segons el pressupost desglossat següent: 
 

Energia elèctrica 8.180.447.-
Personal 8.584.534.-
Manteniment ordinari 1.776.289.-
Direcció d'explotació 741.651.-
TOTAL 19.282.921.-
Reposició i millores 1.483.302.-

 
3. 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-la a través de la seva empresa pública IAUSA. 
 
4. La  previsió de despeses fixes (de personal i manteniment) per a l'any 2000 es 
preveuen incrementades en un 2 % respecte les previstes i aprovades per la Junta de 
Sanejament en el pressupost d'explotació de l'EDAR per a 1999. Les despeses 
d'energia elèctrica no es preveu que s'hagin d'incrementar. La direcció d'explotació 
continuaria essent del 4 % sobre la suma de les anteriors despeses; i les reposicions i 
millores, es proposen del mateix percentatge que per a l'any anterior (8 %). Resulta així, 
una proposta d'explotació per a l'any 2000: 
 

Energia elèctrica 8.180.447.-
Personal 8.756.225.-
Manteniment ordinari 1.811.815.-
Direcció d'explotació 749.939.-
TOTAL 19.498.426.-
TOTAL rep. i millores 1.499.879.-

 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels membres presents acorda : 
 
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 2000. 
 



Segon. Sol·licitar a la Junta de Sanejament, en concret, al Departament d'Explotació de 
Depuradores que sigui atribuïda la quantitat de 19.498.426 PTA més IVA (desglossades 
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 al 2000. Aquesta 
quantia suposa un increment del 2 % de les partides de personal i manteniment ordinari 
i no incrementar les despeses d'energia respecte el pressupost de 1999. Per tot, 
l'increment de pressupost anual suposa un increment global del 1.12 %. També una 
previsió per a reposició i millores de 1.499.879 PTA més IVA, corresponent al mateix 
percentatge del 8 % per a l'any 1999. 
 
Tercer. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de l'EDAR 
de Montferrer per al 2000, 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. 
 
 
6. CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB L'ICAEN I DIFERENTS AGÈNCIES 
LOCALS D'ENERGIA 
 
Per part de l'Institut Català d'Energia del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, i diferents equips locals d'energia de Catalunya, i en concret : 
l'Agència d'Energia del Pirineu, l'Agència Comarcal d'Energia, Barcelona Grup d'Energia 
Local i la Fundació Tàrraco Energia Local, s'ha plantejat la conveniència d'establir un 
conveni marc que reguli la col·laboració de l'ICAEN i les agències signants en diferents 
àmbits de treballs per formalitzar les línies de treball d'interès general d'aquestes agències 
locals, i en concret: per: 
 
 Actuacions d'informació, formació i sensibilització en el camp de l'eficiència energètica, 

l'ús racional de l'energia i les energies renovables adreçades a professionals, 
administracions i ciutadania en general. 

 Elaboració de criteris i recomanacions per un consum energètic més eficient en els 
edificis, per ser introduïdes en els plecs de prescripcions tècniques, per tal d'assolir uns 
criteris d'edificació més sostenibles. 

 Identificació i desenvolupament de projectes específics en el camp de l'eficiència 
energètica: recerca de criteris tècnics i de finançament. 

 
En data 14 de desembre ha estat informat per la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient 
i aprovat per la Comissió de Govern. 
 
Atès el disposat a l'article 174 de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, i als 
articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis, per unanimitat dels 
membres presents s' acorda : 
 
Primer. Ratificar l'aprovació el conveni marc de col·laboració entre l'ICAEN i les agències 
locals d'energia esmentades amb l'establiment de les activitats periòdiques que s'hi 
indiquen feta per la Comissió de Govern de 14 de desembre. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura del conveni esmentat. 



COMISSIÓ DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
7. PRÒRROGA DEL CONVENI AMB CREU ROJA PEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA 
 
El passat dia 9 de setembre, el Consell Comarcal signà amb el Departament de 
Benestar Social els acords corresponents a la promoció i la implantació del servei de 
teleassistència per a les persones grans, per a l'exercici de 1999. 
 
El Departament de Benestar Social aportarà al Consell Comarcal una quantitat anual de 
573.555 ptes. per al 1999, en concepte de subvenció. 
 
En data 11 de novembre de 1999 es va signar el contracte amb l'empresa Creu Roja de 
Lleida per a la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària. Es manifesta la 
conveniència que, donat el poc temps en què haurà estat vigent el conveni, es 
procedeixi a la seva pròrroga, tal com està previst en el document contractual, per a 
l'any 2000 amb l'empresa Creu Roja que és l'adjudicatària del servei. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer. Prorrogar el conveni per la prestació del servei de teleassistència domiciliària a 
l'empresa Creu Roja per l'import anual per aparell que hi consta, fins a 31 de desembre 
de l'any 2000. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'empresa esmentada. 
 
 
8. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACCIONS DE DINAMITZACIÓ 
OCUPACIONAL EN L'ÀMBIT COMARCAL 
 
Vista l'Ordre de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya de data 26 de 
novembre de 1999 (DOGC núm. 3029, de 3.12.99), per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions públiques per al foment del 
desenvolupament local i dels agents d'ocupació i desenvolupament local, les accions de 
dinamització i impuls dels projectes i empreses qualificades d'I+O, 
 
Vist l'acord de la Comissió de Govern de 14 de desembre i el de la Comissió de Promoció 
Cultura i Serveis de 22 de desembre d'enguany,  
 
Atès que és voluntat de la corporació comarcal de continuar mantenint per a l'any 1999, en 
col.laboració amb la Direcció de Programes Integrats de Treball, el programa d'accions de 
dinamització ocupacional adscrites al lloc de treball existent a l'efecte en la plantilla de 
personal de l'entitat;  
 
Atès que l'últim dia per a presentar les sol·licituds era el 20 de desembre d'enguany, 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda : 
 



Primer. Ratificar l'acord de la Comissió de Govern de data 14 de desembre sobre la 
sol·licitud de subvenció i aprovació del pla de treball en què consten les accions i activitats 
que ha de dur a terme el dinamitzador. 
 
Segon. Trametre a la Delegació del Departament de Treball aquesta ratificació per a la 
seva constància. 
 
 
9. CONTRACTACIÓ DE L'AGENT D'OCUPACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
En data 9 de març de 1999 es va presentar al Departament de Treball a l'empara de 
l'Ordre de 30 de juliol de 1998, de regulació de les iniciatives locals d'ocupació i els 
agents d'ocupació i desenvolupament local, la sol·licitud de subvenció per a un agent 
d'ocupació i desenvolupament local amb l'objectiu general d'impulsar globalment la 
divulgació i promoció dels recursos i potencialitats turístiques de l'Alt Urgell i per tant, 
contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la comarca. 
 
En aquesta Ordre es feia esment de la necessitat de proposar un pla de treball i un 
candidat concret, aprovats per Resolució del Conseller de Treball el 21 d'octubre 
d'enguany, atorgant una subvenció de 2.000.000 ptes. per a la contractació de l'agent 
local. 
 
En la sol·licitud de subvenció es va proposar la contractació de la Sra. Sílvia Parramon 
Bonet, diplomada en Turisme, pel termini d'un any com a agent de desenvolupament 
local. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer. Contractar, en règim laboral, la Sra. Sílvia Parramon Bonet com agent local de 
desenvolupament, pel termini d'un any, a partir del dia 28 de desembre d'enguany. 
 
Segon. Notificar aquest acord, juntament amb la còpia de la documentació referent a 
aquesta contractació laboral, al Departament de Treball als efectes de la justificació de 
la corresponent subvenció. 
 
 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA 
 
La secretària dóna compte dels Decrets de Presidència dictats i Resolucions de 
Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 

* Decrets núm. 26 i 27, compresos entre els dies 25 d'octubre i la data d'avui 
* Resolucions  núm. 1 a 4, compreses entre els dies 30 de setembre i la data d'avui 
 
 
11. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Diputat provincial 



El president informa els consellers del seu nomenament com a diputat a la Diputació de 
Lleida, a causa de la dimissió del Sr. Ballabriga, que ha estat nomenat director general 
d'Estructures Agràries, i del qual ell n'era el substitut, pel fet que els municipis de 
Bassella, Oliana i Peramola pertanyen al partit judicial de Solsona. 
 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA: 
 
12.  MOCIONS PRESENTADES 
 
El president explica al Ple que s'han presentat dues mocions per part del grup del PSC-
PMC-PPP; una referent a la carretera comarcal 1313 i l'altre a l'eslògan publicitari "Neu 
de Lleida". Prèviament a discutir la inclusió o no de les mocions a l'ordre del dia, el 
president recorda el termini existent per a presentar-les i demana a tots els grups 
presents que es compleixi aquest termini per tal que puguin ser degudament estudiades 
i debatudes i es puguin fer circular a tots els consellers; prega, per tant, que tret que 
sigui un assumpte del qual la urgència sigui imperativa, no es presentin fora de termini. 
 
El Sr. Mas exposa que la moció que el seu grup ha presentat sobre l'eslògan del 
Patronat de Turisme de la Diputació "Neu de Lleida", admetria sense problemes que es 
tracti en un altra sessió plenària si el que es vol és parlar més a fons del tema i poder 
arribar a un acord unànime per fer entendre als grups de la Diputació de Lleida que hi ha 
d'haver una mica més de sensibilitat pel tema "Pirineu". 
 
Quant a la moció presentada pel tema de la carretera comarcal 1313 es pretén que el 
Ple se sumi a la pressió definitiva al Govern de la Generalitat i que abans del 2004 es 
puguin acabar aquestes obres, per tal que els objectius de les àrees metropolitanes 
arribin també al Pirineu. Fóra, bàsicament, afegir el termini del 2004 a les peticions i 
mocions que  s'han presentat sobre la necessitat de millorar la comarcal 1313; es pretén 
també amb la moció, que el Consell i els ajuntaments se sumin a les signatures 
recollides per l'Ajuntament de la Seu. Afegeix en aquest punt que l'últim accident greu 
que hi ha hagut a aquesta carretera no ho va ser més perquè, bàsicament, l'alcalde de 
Coll de Nargó va fer molta pressió perquè s'instal·lessin barreres de seguretat en el tram 
del pantà d'Oliana. 
 
El president explica que altres ajuntaments també han aprovat mocions demanant que 
s'arregli aquesta carretera en el mateix sentit de la moció que ha presentat el grup del 
PSC-PMC-PPP i de la moció que es va aprovar a l'últim plenari comarcal referent a la 
carretera comarcal 1313.  Exposa també que està prevista per al mes de gener una 
visita al conseller i preferiria esperar a sotmetre una nova moció sobre aquest tema en el 
Ple del mes de febrer. El president recorda que tots els alcaldes, sobretot els més 
afectats han treballat en aquest tema. 
 
El Sr. Solà Solà demana que en l'entrevista amb el conseller hi puguin ser representats 
els alcaldes de l'Alt Urgell. 
 
El president comenta que segurament l'entrevista serà a la comarca i seria més fàcil 
convocar els alcaldes. 



El Sr. Brescó manifesta que si la moció està fora de termini de presentació no cal 
allargar-se en el tema i, per tant, no cal retirar-la perquè es pot deixar per al proper Ple. 
 
El Sr. Mas manifesta que si bé és cert que no han entrat en temps, li costa entendre que 
costi tant acceptar la moció. 
 
En aquest moment s'absenten de la sessió, i demanen excuses perquè tenen d'altres 
compromisos, els Srs. Fierro, Brescó i Vila. 
 
 
13. ADDENDA DE REGULARITZACIÓ ECONÒMICA AL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I EL CONSELL COMARCAL PER A LES 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR, GESTIÓ 
D'AJUTS ESCOLARS DE MENJADOR I ALTRES PRESTACIONS EN MATÈRIA 
D'ENSENYAMENT. 
 
En data 9 d'agost de 1996 es va signar el Conveni amb el Departament d'Ensenyament 
mitjançant el qual s'instrumenta la cessió de competències al Consell Comarcal per a la 
gestió del servei de transport escolar, dels ajuts escolars de menjadors per necessitats 
socioeconòmiques i geogràfiques i altres prestacions en matèria d'ensenyament. 
 
Per tal de regularitzar l'aportació econòmica que ha de fer el Departament 
d'Ensenyament per al curs escolar 1998/99 es proposa l'aprovació de l'addenda de 
conveni amb els imports que hi figuren desglossats per un total de 2.157.055 pessetes, 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda : 
 
Primer. Aprovar l'addenda al conveni amb el Departament d'Ensenyament per als 
serveis delegats de transport escolar, ajuts escolars de menjadors i altres prestacions. 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura del conveni 
esmentat i per a tots aquells actes que siguin necessaris  per a l'executivitat del conveni. 
 
 
14. CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES I EL CONSELL COMARCAL PER A L'OFICINA DE GESTIÓ DE 
REHABILITACIÓ D'HABITATGES. 
 
Al llarg d'aquests anys, en aplicació dels plans d'habitatge, s'han anat publicant les 
ordres de convocatòria d'atorgament de subvencions destinades a l'establiment de les 
oficines de rehabilitació. 
 
Donat que la Llei 25/1998, d'11 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
econòmiques i d'adaptació a l'euro, modifica el règim d'atorgament de subvencions quan 
els seus destinataris són ens públics i quan l'objecte estigui inclòs en plans o 
programes, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha adoptat el 
conveni com a fórmula idònia de funcionament amb els consells comarcals. 
 



El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda : 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
per establir el marc de col·laboració entre les parts per al manteniment de l'oficina de 
gestió de la rehabilitació d'habitatges i pel desenvolupament de les tasques d'informació 
i assessorament durant l'any 1999, a l'empara del Pla de l'Habitatge 1998-2001. 
 
Segon. Facultar al president del Consell Comarcal per a la signatura del conveni 
esmentat i per a tots aquells actes que siguin necessaris per a l'executivitat del conveni. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES. 
  
Demana la paraula la Sra. Calsapeu Lairet i es refereix al punt d'aprovació de l'enquesta 
del Pla Comarcal de Muntanya de l'última sessió plenària en la que es va detectar en 
certs temes una actitud pessimista pel que fa al compliment de les previsions d'inversió 
que s'havien programat en els plans anteriors. Proposa que de cara el nou Pla Comarcal 
de Muntanya fora bo prendre una actitud dinamitzadora i fer accions com anar al 
Parlament de Catalunya per demanar que es compleixin les lleis d'alta muntanya i els 
projectes que derivin del Pla comarcal. 
El president respon que el proper mes de gener s'ha de fer una reunió del Consell 
General de Muntanya amb els deu consells comarcal que contempla la Llei d'alta 
muntanya i també hi ha d'assistir el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i 
és clar que s'ha de demanar que els plans comarcal de muntanya siguin documents 
pràcticament executius, i si el primer pla es va complir força en els seus objectius, 
aquest tercer pla que s'ha de redactar s'haurà de vetllar molt per al seu compliment. 
 
Pel fet que és l'última sessió plenària de l'any, el president es dirigeix a tots els presents 
amb paraules de felicitació de les festes de Nadal i proper any 2000, i expressa el desig 
que allò que tots esperem individualment i especialment amb les famílies pròpies, es 
pugui complir. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària acc.                                                                Vist i plau 
                                                                                      El president 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999183 al núm. 
999190, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 36 al 43. 
 
La Seu d'Urgell, 1029 de febrer de 2000 
 
La secretària acc. 


