
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2000 
Caràcter: ordinari 
Data: 10 de febrer de 2000 
Durada: de 21 h a 22.30 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 
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Jordi Brescó i Ruiz, 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  
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
 
També hi són presents: 
 
- Pere Porta Colom, gerent 
- Emili Valero Maella, interventor 
 
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 
- Joan Busquets Grau, alcalde d'Organyà 
- Daniel Camps Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
 
 



ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de les bases del barem específic dels llocs de treballs dels cossos 

d'habilitació estatal. 
3. Oferta pública d'ocupació per a l'any 2000. 
4. Declaració de compatibilitat de personal laboral 
5. Contractació d'una pòlissa de tresoreria 
6. Conveni amb l'ICAEN de cooperació per al desenvolupament del Pla global de 

millora de l'eficàcia energètica. 
7. Conveni amb el Servei Català de la Salut, els ajuntaments i el Consell Comarcal, de 

manteniment dels consultoris locals. 
8. Creació d'un punt d'informació turística a la seu del Consell Comarcal i sol.licitud 

d'adscripció d'aquest a la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya. 
9. Ratificació del decret 28/99: Conveni amb el Departament de Justícia. 
10. Donar compte dels decrets de presidència i resolucions de gerència. 
11. Mocions 
 11.a   Moció de presidència sobre el reconeixement dels consells comarcals al 
           fons de cooperació.  
 11.b   Moció de presidència sobre la C-14. 
 11.c   Moció del grup del PSC-PMC-PPP sobre la C-1313. 
 11.d   Moció del grup del PSC-PMC-PPP sobre la denominació "Neu de Lleida"  
 
Punts inclosos per urgència 
 
12. Conveni amb la Diputació de Lleida de delegació de competències.  
13. Informes de presidència. 
14. Precs i preguntes. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:  
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació. 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2. APROVACIÓ DE LES BASES DEL BAREM ESPECÍFIC DELS LLOCS DE 
TREBALL DELS COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL 
 
Vist que l'article 12 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs 
de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
estatal, estableix que anualment els presidents de les corporacions convocaran un 
concurs ordinari per a la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris amb 
habilitació estatal, vacants en aquestes; 
 
Atès que aquesta corporació té vacants els llocs de treball de secretaria de 2a. classe, 
d'intervenció de 2a. classe i el de secretari interventor adscrit al Servei d'Assistència 
Tècnica (SAT), i cal que aquestes vacants restin incloses en el concurs ordinari a 
convocar durant els primers mesos d'aquest exercici; 



 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació i Finances, i 
trobant conformes i ajustades a dret i als interessos d'aquesta corporació comarcal les 
bases presentades per a la provisió definitiva i interina dels diferents llocs de treball a 
cobrir  el Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases que regiran la convocatòria de concurs ordinari per a proveir 
el lloc de treball de secretaria de la plantilla del Consell Comarcal, i el barem específic 
de mèrits contingut en les esmentades bases. 
 
Segon. Aprovar les bases que regiran la convocatòria de concurs ordinari per a proveir 
el lloc de treball d'intervenció de la plantilla del Consell Comarcal, i el barem específic 
de mèrits contingut en les esmentades bases. 
 
Tercer. Aprovar les bases que regiran la convocatòria de concurs ordinari per a proveir 
el lloc de treball de secretaria intervenció adscrit a la tercera plaça de SAT de la plantilla 
de la corporació, i el barem específic de mèrits contingut en les esmentades bases. 
 
Quart. Autoritzar el president de la corporació perquè impulsi tota la tramitació. 
 
 
3. OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 23 de desembre de 
1999, aprovà la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, 
juntament amb el pressupost comarcal per a l'any 2000; 
 
Atès el que disposa l'article 292 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els 
articles 56 i següents del Reglament del personal al servei dels ens locals, estableixen 
la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública d'ocupació per a poder convocar les 
proves selectives d'accés a les corresponents vacants; 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 2000, les 
places vacants de les quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el 
pressupost comarcal vigent; 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió Informativa de Governació i 
Finances, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a 2000, del personal al servei d'aquest 
Consell Comarcal, que inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de 
conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de 
Règim Local, 128 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i  56 i següents del 
Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del 
personal al servei dels ens locals. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents 
que siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè 



trameti comunicació dels mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas i 
una còpia de l'oferta a la Direcció General d'Administració Local. 
 
 
4. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL 
 
El Sr. Joan Gàndara Tolsà, enginyer de camins, canals i ports, amb relació de 
contracte laboral temporal amb el Consell Comarcal, ha sol·licitat la compatibilitat 
per a l'exercici d'activitat privada, i per a l'exercici de l'activitat pública. 
 
Quant a l'activitat a l'Administració Pública, aquesta es concreta en la redacció de 
documents tècnics i direcció d'obra "Llac i platja artificial a Ogern" (Ajuntament de 
Bassella) i documents tècnics sobre la xarxa de regs de la Conca de Tremp (Consell 
Comarcal del Pallars Jussà). 
 
L'art. 294 del Reglament del personal al servei de les entitats locals determina la 
incompatibilitat per a totes les persones incloses en l'àmbit del reglament per a 
l'exercici d'una segona activitat o un segon lloc de treball a l'Administració Pública. 
El mateix article en el seu apartat segon, preveu algunes excepcions. Una de les 
excepcions, inclosa al punt g) diu : "En la realització concreta de funcions tècniques 
de suport, col·laboració i auxili a les entitats i organismes a què fa referència l'article 
3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local". 
 
La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és 
competència del Ple, i ha d'estar prèviament informat per la comissió corresponent. 
Havent-se presentat aquest assumpte a la Comissió Informativa de Governació i 
Finances del dia d'ahir, es va acordar que no es justificava l'interès suficient pel 
projecte corresponent a l'àmbit de l'Ajuntament de Bassella, sobretot tenint en 
compte que el propi Consell té personal tècnic que podria fer aquesta feina, i en el 
mateix sentit ha estat informat per la Comissió de Govern. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Atorgar la sol·licitud de compatibilitat del Sr. Gàndara pel que fa referència a 
activitats privades. 
 
Segon. Atorgar la sol·licitud de compatibilitat del Sr. Gàndara pel que fa referència a 
l'activitat pública descrita a realitzar per al Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Tercer. Denegar la sol·licitud de compatibilitat per a l'activitat pública descrita a 
realitzar per a l'Ajuntament de Bassella, atès que aquest Ajuntament pot sol·licitar 
l'ajut tècnic necessari als serveis tècnics d'aquest ens comarcal. 
 
 
5.  CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA DE TRESORERIA 
 
El president dóna la paraula al Sr. Porta Colom, gerent, el qual exposa els tràmits 
realitzats i les tres ofertes presentades per a la contractació de la pòlissa de crèdit, 
constatant que el límit de contractació d'aquest tipus d'operacions és de 79 milions. 
 
El Sr. Mas Bentanachs del grup del PSC-PMC-PPP fa notar que fins ara la pòlissa 
era de 40 milions, i el salt fins a 70 milions és important. 



 
El gerent explica que aquesta pòlissa té un caràcter de complementarietat. 
 
Vist l'expedient que es tramita per a la concertació d'una operació de tresoreria, per 
import de 30.000.000 pessetes; 
 
Vist el Dictamen emès per la Comissió informativa de Governació i Finances; 
 
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 i pensions de Barcelona "la Caixa" una  
operació de crèdit a curt termini de les següents característiques: 

Import màxim...........................................: 30.000.000 ptes. 
Modalitat..................................................: Operació de tresoreria  
Termini ....................................................:    Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat....:  EURIBOR  + 0.15 % 
Tipus d'interès sobre saldo creditor.........:    MIBOR - 0.80 % 
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 que:  
 

a)  Aquesta entitat compta amb pressupost definitivament aprovat per a 
l'exercici actual. 

b)  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 
per cent dels recursos liquidats per operacions corrents de l'exercici de 
1998. 

c)  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, per tal que, en nom i 
representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual 
corresponent. 
 

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 



6. CONVENI AMB L'ICAEN DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PLA GLOBAL DE MILLORA DE L'EFICÀCIA ENERGÈTICA 
 
L'ICAEN, en el marc de les relacions de col·laboració per a la millora energètica, ha 
signat, al llarg de l'any 1999, diversos convenis alguns dels quals vindran a ser 
substituïts per aquest que ara es proposa i que engloba diverses actuacions que ja 
s'anaven fent. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització del Conveni de Cooperació per al Desenvolupament 
del Pla Global de Millora de l'Eficàcia Energètica amb l'Institut d'Energia de 
Catalunya. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'ICAEN. 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
7. CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, ELS AJUNTAMENTS I EL 
CONSELL COMARCAL DE MANTENIMENT DELS CONSULTORIS LOCALS 
 
Respecte al Conveni de 29 de desembre de 1998 de manteniment de consultoris 
locals, per a l'any 1999 s'ha enviat a tots els ajuntaments la clàusula addicional 
tercera d'aquest, mitjançant la qual es fixa la contraprestació econòmica i el sistema 
de pagament per cada ajuntament pel manteniment de consultoris locals per al 
període de l'1 de gener al 31 de desembre de 1999. 
 
La funció del Consell Comarcal en aquest conveni és la de recollida de la 
documentació justificativa de la subvenció, ja que el pagament es fa directament als 
ajuntaments. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Únic. Aprovar la clàusula addicional tercera del conveni esmentat. 
 
 
8. CREACIÓ D'UN PUNT D'INFORMACIÓ TURÍSTICA A LA SEU DEL CONSELL 
COMARCAL I SOL·LICITUD D'ADSCRIPCIÓ A LA XARXA D'OFICINES DE 
TURISME DE CATALUNYA 
 
El Consell Comarcal, durant aquests últims anys, a través de l'Àrea de Promoció 
Socioeconòmica, ha desenvolupat una important tasca que ha contribuït a promoure 
una sèrie d'iniciatives integrades en l'anomenat "Programa de promoció turística" 
orientades a la captació de nous punts d'oferta turística i activitats relacionades: gestió 
d'ajuts i subvencions, formació i reciclatge dels promotors d'aquestes iniciatives i dels 
seus treballadors; així com fer una promoció publicitària d'aquestes ofertes. 
 
Un cop feta la promoció turística a través de les fires especialitzades del sector i editada 
una gran quantitat de fullets, guies, rutes etc, l'any 1995 es va inaugurar l'àrea comarcal 
de turisme de l'Alt Urgell a la N-260 que ha funcionat amb molt d'èxit durant els mesos 
d'estiu, Setmana Santa i vacances. 
 



Per tal de facilitar l'obtenció de la informació turística, complementària en altres 
èpoques de l'any, es pretén ubicar una nova oficina de turisme un punt estratègic a la 
capital de la comarca, al qual el turista es pogués desplaçar de forma còmoda i fàcil des 
de la majoria d'establiments de la comarca (aprofitant els desplaçaments per anar al 
mercat, visites del romànic etc) .Avalat pel fet que unes 1.200 persones visiten de 
mitjana al mes les exposicions que es realitzen a l'edifici seu del Consell Comarcal s'ha 
valorat la idoneïtat de dedicar part d'aquest espai a oficina de turisme. Aquest punt 
d'informació, en principi, no representaria més cost per al Consell Comarcal, ja que 
s'atendria amb el mateix personal que ara es dedica a la promoció turística. 
 
Atès el disposat al Decret 94/1994 de 22 de març, pel qual es crea la Xarxa d'Oficines 
de Turisme de Catalunya, 
 
Atès l'informe favorable de la Comissió Informativa de Promoció, Cultura i Serveis, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Crear una oficina de turisme a l'edifici seu del Consell Comarcal com a punt 
d'informació turística comarcal complementari dels ja existents. 
 
Segon. Sol·licitar al Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de 
Catalunya la integració d'aquesta nova oficina a la Xarxa d'Oficines de Turisme de 
Catalunya. 
 
 
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET 28/99: CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA 
 
Es dóna compte, per a la seva ratificació, del següent Decret, el qual s'aprova per 
unanimitat dels membres presents: 
 
"En data 15 de desembre s'ha rebut del Departament de Justícia el Conveni de 
col·laboració i cooperació entre aquest i el Consell Comarcal per a la programació, 
la coordinació i el finançament dels serveis socials en el desenvolupament de la 
política d'atenció a la infància i l'adolescència per a l'any 1999, i que per tant s'hauria 
de signar abans del 31 de desembre. 
 
Al llarg d'aquests anys, en aplicació del Pla d'Actuació Social, s'han anat publicant 
les ordres de convocatòria d'atorgament de subvencions destinades als programes 
que són objecte d'aquest conveni. 
 
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 son ens públics i quan l'objecte estigui inclòs en plans o 
programes, el Departament de Justícia ha proposat el conveni com a fórmula idònia  
de funcionament amb els consells comarcals; i per tant, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Justícia per establir els termes 
de col·laboració i cooperació en la programació, la coordinació i el finançament dels 
serveis socials duts a terme per ambdues administracions en el desenvolupament 
de la política d'atenció a la infància i l'adolescència. 



 
Segon. Notificar aquest Decret al Ple per a la seva ratificació 
 
Tercer. Notificar al Departament de Justícia el contingut d'aquest Decret." 
 
 
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 núms. 28/99 i 1/2000, compresos entre els dies 24 de desembre i la data 
d'avui 
 
* Resolucions núms. 1 a 1/2000, compreses entre els dies 24 de desembre i la data 
d'avui 
 
 
11. MOCIONS 
 
11.a) Moció de presidència sobre reconeixement dels consells comarcals al 
fons de cooperació 
 
El president presenta la moció, que ha estat prèviament tramesa amb la convocatòria 
de la sessió, fent esment especialment de la necessitat què es reconegui la gestió dels 
diferents consells comarcals, agilitant-ne els traspassos. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas Bentanachs, pel grup del PSC-PMC-PPP, i recorda que la 
sentència que s'ha dictat per part del Tribunal Constitucional diu que els consells 
comarcals son ens locals creats per la Comunitat Autònoma, i per tant és aquesta 
administració la que els ha de dotar econòmicament. En el punt concret de la 
participació en el fons de cooperació local estatal no tenen una opinió molt  formada, 
però el que si és cert és que en el cas del fons de cooperació local de Catalunya es 
perjudica els ingressos dels ajuntaments. Potser s'ha d'esperar a la nova organització 
territorial del país en regions i a partir d'aquí i segons les competències que aquestes 
assumeixin es podrà fer un repartiment diferent. Per aquests motius anuncia que el vot 
del seu grup serà el d'abstenció. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó  Ruíz, pel grup d'ERC, i demana un aclariment en el 
sentit què es determini d'on es pensa que sortiran aquests diners que haurien d'anar 
als consells comarcals. 
 
El president respon que el debat sobre d'on han de sortir els diners ja hi serà, però el 
que és molt clar és que els consells necessiten uns diners de lliure disposició, i per 
tant s'ha de buscar la fórmula per obtenir-los. 
 
El Sr. Brescó replica que des del seu punt de vista la moció és prou clara i no oberta,  i 
per tant voldrien saber com a grup d'ERC, d'on es pensa que han de sortir, si de les 
diputacions, dels ajuntaments, o es pensa en la nova organització territorial on no hi 
hagi diputacions. 
 



El president explica que l'Estat no ha reconegut els consells comarcals dins el fons de 
cooperació, i que la Generalitat ha de buscar altres fonts per a aquests. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro comenta que en el cas que es creessin vegueries, dins la 
nova organització territorial de Catalunya, també s'haurien de dotar, i també s'hauria 
de veure d'on surten aquests diners, i no se sap si anirà en detriment dels 
ajuntaments, tot i que ara per ara s'està demanant a d'altres institucions. 
 
El Sr. Brescó manifesta que si els diners han de venir o afectar negativament els 
ajuntaments, el grup d'ERC s'abstindrà, i per tant demana que s'aclareixi quin és 
l'esperit de la moció. 
 
El Sr. Mijana Vilana del grup del PP pregunta si això pot anar en detriment dels 
ajuntaments, manifestant que si això no està molt clar ell s'abstindrà. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i comenta que el títol de la moció està redactada amb certa 
habilitat ja que no reflecteix la paraula "Estat", sinó que només diu el "Fons de 
Cooperació Local". Recorda que el Fons de cooperació local de la Generalitat es va 
crear l'any 1993, amb acord del govern de CIU i dels socialistes, per ajudar els 
ajuntaments i els consells comarcals, i que en realitat s'ajuda desproporcionadament 
més els consells comarcals envers els ajuntaments. Així mateix reflexiona sobre el fet 
que si els fons de cooperació de l'Estat també s'han de repartir amb la seva complexa 
fórmula de càlcul sembla clar que d'algun lloc s'hauran de restar aquests diners. 
 
El Sr. Brescó accepta que els consells comarcals haurien de tenir més competències i 
un major reconeixement, però tal i com està plantejada la moció el seu vot serà en 
contra. 
 
Per majoria amb els vots a favor del grup de CIU, amb l'abstenció dels grup del PSC-
PMC-PPP, d'ERC i del PP, s'aprova la següent 
 
MOCIÓ: 
 
"Atès que la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, preveu en 
el seu article 1r. que: "Els municipis i les comarques són els ens locals en què 
s'organitza territorialment la Generalitat de Catalunya"; 
 
Atès que l'esmentada Llei en el seu article 3r. estableix que els municipis, la comarca i 
la província tenen naturalesa territorial i gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels 
interessos respectius; 
 
Atès que els consells comarcals van ser creats a través de la Llei 6/87, de 4 d'abril, 
sobre l'organització comarcal de Catalunya, d'acord amb el manament fet a la 
Generalitat per l'article 5 de l'Estatut d'Autonomia i que en el seu article 3r. es defineix 
la comarca com a una entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació de 
municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al 
compliment dels seus fins; 
 
Atès que la Llei de pressupostos de l'Estat, en aplicació del Capítol III del Títol II de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, preveu i determina 
la participació dels municipis en els tributs de l'Estat en els respectius pressupostos; 
 



Atès que després de la seva creació, ara fa 12 anys, els consells comarcals han 
demostrat que poden ser una eina important per al desenvolupament de les 
comarques, molt especialment en aquelles que estan més allunyades de la conurbació 
barcelonina i no han rebut del Govern de la Generalitat tots els traspassos i els 
recursos necessaris per poder complir els seus objectius; 
 
Atesa la capacitat demostrada pel Consell Comarcal per gestionar les competències ja 
assumides; 
 
Atès que aquest Consell Comarcal entén que la població de l'Alt Urgell està 
absolutament identificada amb el sentit de pertinença a la seva comarca, necessita un 
Consell Comarcal fort i amb recursos per potenciar el desenvolupament i, alhora, 
afavorir l'equilibri territorial de Catalunya; 
 
Es proposa al Ple del Consell Comarcal que aprovi: 
 
Primer. Exigir a la Generalitat de Catalunya que agiliti els traspassos de les 
competències pendents. 
 
Segon. Sol.licitar la modificació de la Llei 39/88, de les hisendes locals, perquè els 
consells comarcals puguin participar en els ingressos de l'Estat a través de la Llei de 
pressupostos per a l'exercici pressupostari corresponent. 
 
Tercer. Dotar els consells comarcals de recursos econòmics suficients per poder 
desenvolupar la tasca que els pertoca. 
 
Quart. Traslladar aquest acord al president de la Generalitat, al conseller de 
Governació, a tots els consells comarcals de Catalunya i al ministre d'Economia i 
Finances." 
 
 
11.b)  Moció de Presidència sobre la C-14 
 
Havent estat prèviament tramesa amb la convocatòria de la sessió, còpia de la moció, 
el president manifesta que també s'ha tramès la moció que en un sentit molt similar ja 
va presentar el grup del PSC-PMC-PPP, i que ell mateix es va comprometre a parlar-
ne en el Ple un cop s'hagués entrevistat amb el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, i és per això que un cop tinguda una reunió amb el conseller ha presentat 
aquesta Moció de Presidència. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i en primer lloc recorda que a l'última sessió plenària no es 
va debatre la moció presentada pel seu grup polític, sobre el mateix tema i en el 
mateix sentit que la del president, perquè no havia entrat al Consell Comarcal en el 
termini previst reglamentàriament; i, per tant, opina que potser la moció de Presidència 
fora bo que portés registre d'entrada, ja que alguns han de demostrar el dia que entren 
les mocions al Consell.  
 
En segon lloc manifesta que no està de més l'agraïment al conseller pel seu interès, 
però que aniria bé que constés a la moció no només la demanda d'una partida 
pressupostària per al 2001, sinó que s'inclogués que les obres s'acabessin abans del 
2004, i que tanmateix també s'inclogués el tram entre Coll de Nargó i Adrall com a 
demanda específica. En tercer lloc reflexiona sobre les inversions anunciades aquesta 
setmana que l'Estat farà en els propers 10 anys, i en concret de les mencions que es 



fan referents al túnel de Vielha, al desdoblament de l'Eix transversal i d'altres 
inversions, la qual cosa pot fer pensar que els 7.000 milions dels quals s'ha parlat per 
la 1313 són molts, però que poden quedar curts en el sentit que d'aquí a quatre anys 
potser a Berga ja tindan autovia, i la 1313 seguirà sent un accés alternatiu al Pirineu. 
 
El Sr. Fierro, portaveu del grup de CIU pren la paraula, i manifesta que es pot incloure 
a la moció que hi hagi una dotació pressupostaria suficient per al 2001 i l'acabament 
de les obres abans del 2004. Així mateix manifesta que els 7.000 milions dels que va 
parlar el conseller de Política Territorial no inclouen les obres que actualment s'estant 
fent del Túnel de Montan i que està previst que s'allarguin fins a la cruïlla de Castellar 
de Tost, ni la nova pavimentació fins a Adrall i d'Organyà a Coll de Nargó. 
 
Els portaveus dels grups polítics manifesten que no hi ha cap problema a refondre la 
moció de Presidència amb la presentada pel grup del PSC-PMC-PPP i per tant, per 
unanimitat dels membres corporatius presents s'aprova la següent moció. 
 
MOCIÓ: 
 
"El dia 20 de gener d'enguany el conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Macias, aprofitant la seva assistència a 
l'Assemblea General del Consell General de Muntanya, va mantenir una reunió de 
contacte amb els portaveus dels grups polítics comarcals i va manifestar, entre 
d'altres, el compromís del Departament de redactar el projecte de millores i 
arranjament del tram d'Oliana a Coll de Nargó de la carretera C-14,  
 
Recollint aquest compromís, es proposa al Ple del Consell Comarcal l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Agrair al conseller de Política Territorial i Obres Públiques el compromís 
expressat per resoldre els problemes de la carretera C-14 en general, i en concret 
en el tram que discorre per la nostra comarca. 
 
Segon. Demanar que s'agilitin els tràmits necessaris per tal que la redacció i 
aprovació del projecte esmentat, incloent no només el tram entre Oliana i Coll de 
Nargó sinó també el tram entre Coll de Nargó i Adrall durant l'any 2000. 
 
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat que inclogui aquesta obra, amb una 
dotació pressupostària suficient, dins dels pressupostos de la Generalitat de l'any 
2001, i que el conjunt de les obres s'executi abans del 2004. 
 
Quart. Trametre aquest acord al president de la Generalitat, al conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, al conseller d'Economia, Finances i Planificació. 
Trametre'l també a tots els ajuntaments de la comarca per tal que, si ho consideren 
oportú, aprovin  aquesta Moció.  
 
 
11.c) Moció del grup del PSC-PMC-OOO sobre la C-1313 
 
Queda retirada la moció a l'incloure´s part de les propostes que s'hi contenien a la 
moció de presidència anterior. 
 
 



11.d) Moció del grup del PSC-PMC-PPP sobre la denominació "Neu de Lleida" 
de la campanya de promoció turística impulsada per la Diputació Provincial 
 
S'ha presentat per part del grup del PSC PMC -PPP la següent moció: 
 
"Atès que per segon any consecutiu el Patronat Intercomarcal de Turisme de les 
Terres de Lleida, depenent de la Diputació Provincial, ha posat en marxa la seva 
campanya d'hivern de promoció turística, novament sota el lema "Neu de Lleida". 
 
Considerant, tot i reconèixer els notables esforços anteriors i actuals que duu a 
terme el Patronat Intercomarcal de Turisme a favor de la promoció turística a la 
demarcació de Lleida, que l'eslògan publicitari utilitzat ("Neu de Lleida") és forçat i 
inadequat i sorprenentment no hi apareix el topònim "Pirineu", que és el que 
veritablement identifica l'oferta de neu de les comarques d'alta muntanya; 
 
Considerant que, precisament, el Pirineu és una destinació turística que comença a 
ser coneguda amb força arreu d'Europa i caldria per tant obtenir-ne la màxima 
rendibilitat, tal i com ja s'ha fet amb èxit en aquest sentit als Alps, on a ningú se li ha 
acudit fer publicitat de les estacions d'esquí alpines ometent el propi concepte 
"Alps".; 
 
Considerant que en l'àmbit de la promoció turística de les comarques de muntanya 
la millor política és apostar per les accions més adequades i oportunes a cada 
territori, fugint de localismes innecessaris; 
 
Entenent doncs que aquest eslògan és confusionari i seria oportú canviar-lo per un 
altre que incorpori el nom "Pirineu", ja que en cas contrari es corre fins i tot el perill 
que la denominació "Neu de Lleida" sigui susceptible de ridiculització; 
 
Considerant a més a més que la campanya "Neu de Lleida" no fa pràcticament 
esment en el seu contingut de l'oferta d'esquí nòrdic, tan important per a l'Alt Urgell i 
la Cerdanya, on les estacions d'esquí de fons han esdevingut un element significatiu 
d'atracció turística i juguen un decisiu paper en l'estructura socioeconòmica de valls 
senceres d'alta muntanya. 
 
Per tot l'exposat, es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
- Sol.licitar a la Presidència de la Diputació de Lleida que reconsideri el títol i el 
contingut de la seva campanya d'hivern de promoció turística i que, en cap cas, no 
se l'anomeni "Neu de Lleida", i que en el seu eslògan publicitari hi figuri el topònim 
"Pirineu". 
 
- Igualment demanar que es tingui present en les campanyes de promoció turística, 
donant-li la rellevància que es mereix, l'important oferta de les estacions pirinenques 
d'esquí nòrdic." 
 
El president manifesta que el Pirineu engloba tres països i quatre comunitats 
autònomes, la qual cosa fa que la identificació de Lleida no hagi de ser negativa, i 
més en ser la Diputació la que fa la promoció. De totes maneres la paraula "Pirineu", 
consta en el lema "Neu del Pirineu de Lleida", la qual cosa ja identifica el territori de 
Lleida dins del Pirineu. Per altra banda i en referència a l'esquí de fons, el president, 



manifesta que les estacions de Lleida d'esquí de fons hi consten totes, al costat de 
les d'alpí. 
 
El Sr. Mas manifesta que si l'explicació feta pel president es dirigís a algú que no és 
d'aquí potser fóra bona, però des del seu punt de vista l'argument que és la 
Diputació qui paga la campanya i que per tant ha de sortir Lleida li sembla ridícul. El 
Sr. Mas fa una reflexió sobre el contingut del que podria ser la marca Pirineus, i més 
si es relaciona tota la nostra zona que aniria des de la Vall d'Aran a la Cerdanya, i 
expressa la seva seguretat que aquest tipus de campanya es pot fer i que sortiria 
més a compte. Recorda que l'Ajuntament de la Seu es va negar a deixar instal·lar un 
cartell de la campanya "Lleida blanca", perquè semblava contraproduent ja que 
Lleida es relaciona amb altres coses. A continuació manifesta que si no es vol 
aprovar la moció creu que es farà un mal servei a les estacions d'esquí, a la 
muntanya i al Pirineu, i creu força negatiu que no se sàpiga explicar a la gent de la 
plana que a la muntanya hi ha coses diferents. 
 
El president manifesta que dins el marc de la FITUR (Fira Internacional de Turisme 
de Madrid) s'han iniciat algunes converses entre les comunitats autònomes de  
Navarra, Aragó i Catalunya per tal de posar-se d'acord per vendre el tema "Pirineus" 
enllà del territori espanyol. 
 
El Sr. Brescó del grup d'ERC manifesta que el seu vot serà favorable a la moció 
perquè des del seu partit sempre s'ha defensat el Pirineu com a regió, i creu que la 
Diputació hauria de fer campanyes que s'identifiquessin amb el nord de la província. 
 
El Sr. Fierro, del grup de CIU, exposa que potser a partir de la nova organització 
territorial de Catalunya si es passés a ser província única s'ajudaria a veure aquests 
problemes d'identificació del Pirineu. No obstant, recorda que les estacions d'esquí 
de fons surten a tots els fullets editats per la Diputació, i que també es pot entendre 
que en ser la Diputació de Lleida qui aporta els diners per a aquestes campanyes de 
promoció turística, s'hagi d'identificar d'una manera o altra. 
 
El Sr. Mas manifesta que és una qüestió de sensibilitat i posa com a exemple que la 
Diputació d'Osca no se li acudiria fer una cosa semblant parlant de la Nieve de 
Huesca. 
 
El Sr. Fierro explica que el grup del PSC a la Diputació de Lleida va votar a favor de 
fer aquesta campanya. 
 
El Sr. Mas manifesta que no és tant un tema de partits polítics, sinó què la gent del 
Pirineu pugui fer entendre a la gent de la plana la seva diferent problemàtica. 
 
El Sr. Mijana del PP anuncia que el sentit del seu vot serà d'abstenció. 
 
Per majoria, amb els vots a favor dels grups del PSC- PMC-PPP i d'ERC, els vots en 
contra del grup de CIU i l'abstenció del grup de PP, no s'aprova la moció. 
 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA: Previ l'acord d'inclusió d'aquest. 
 
12. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES 
 



D'acord amb el que estableix la Llei 7/85, de bases de règim local, i la Llei 8/1987, 
municipal i de règim local de Catalunya, s'estableixen mecanismes de delegació de 
competències de les diputacions a favor d'altres administracions d'àmbit inferior, 
sempre que es millori l'eficàcia en la gestió pública i s'assoleixi una major 
participació ciutadana. 
 
El Ple de la Diputació de Lleida, el 19 de novembre de 1999, aprovà el Conveni de 
delegació de competències a favor dels consells comarcals (assistència i cooperació 
municipal i serveis de naturalesa sectorial) per al període 2000-2003. 
 
Per al servei d'assistència tècnica, econòmica i jurídica s'assigna al Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell una quantitat de 22.074.704 PTA (amb un increment del 5 % 
sobre l'assignació de l'any 1999). 
 
L'aportació a les places de funcionaris d'habilitació estatal és de 4.881.906 PTA 
(amb un increment del 2 % sobre l'assignació de l'any 1999). 

 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Subscriure amb la Diputació de Lleida el Conveni de delegació de 
competències en favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell pel període 2000-2003, 
relatiu a l'assistència i cooperació municipal i a serveis de naturalesa sectorial. 
 
Segon. Aprovar el text del Conveni, que és l'aprovat pel Ple de la Diputació de Lleida 
en sessió del dia 20 de desembre de 1999. 
 
Tercer. Acceptar la delegació de serveis que es despren del text de l'esmentat 
Conveni. 
 
Quart. Facultar el president, Sr. Ventura Roca i Martí, per tal que signi el conveni 
esmentat en nom i representació del Consell Comarcal. 
 
 
13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa els consellers que el dia 20 de gener va tenir lloc a la seu 
d'aquest Consell Comarcal l'assemblea del Consell General de Muntanya, amb 
l'assistència, entre molts altres, del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques. Per una banda es va analitzar, bàsicament, l'estat d'elaboració dels nous 
Plans Comarcals de Muntanya, els quals mentre no hi hagi una nova definició del 
territori seguiran elaborant-se. I per l'altra banda es va analitzar el compliment dels 
objectius d'aquests plans. 
  
El president dóna la paraula al Sr. Bentanachs Vives, president de la Comissió 
d'Infraestructures i Medi Ambient, el qual exposa el què s'està fent per tal d'intentar 
tenir cobertura mitjançant telefonia mòbil a tota la comarca, i en aquest sentit 
comenta que el dia 3 de febrer es van reunir amb el Sr. Miquel Puig del Comissionat 
per a la Societat de la Informació i, a partir d'aquí, el primer que s'ha de fer és un 
mapa de les zones sense cobertura per tal d'analitzar si és més factible cobrir amb 
telefonia mòbil o amb telefonia convencional. 
 



També exposa la problemàtica dels diferents telèfons d'emergència, i del fet que 
s'està treballant perquè en tot el Pirineu, sense distinció de fronteres, hi hagi un sol 
número, que podria ser el 112. 
 
En referència a la cobertura de telefonia mòbil, el Sr. Brescó pregunta si la intenció 
és cobrir les zones habitades o cobrir el cent per cent de la superfície de  muntanya. 
 
El Sr. Bentanachs respon que s'hauria d'intentar cobrir al màxim. 
 
El Sr. Brescó manifesta que no és necessari ja que, relacionat amb els telèfons 
d'emergència, aquests van via satèl·lit i no per cobertura normal de telefonia mòbil, i 
per tant per a les emergències de muntanya no cal instal·lar antenes. 
 
El  Sr. Mijana del grup del PP, exposa que s'hauria d'instar a Telefónica, que va 
treure els telèfons convencionals instal.lats a moltes zones de la comarca per 
instal·lar telèfons tipus TAC (cel·lulars), que restitueixin les línies convencionals, ja 
que en aquests telèfons no s'hi pot connectar fax ni Internet. 
 
El Sr. Bentanachs demana que aquest tipus de queixes es presentin al Consell 
d'Alcaldes per veure si entre tots s'hi pot trobar solució. 
 
Pren la paraula la Sra. Calsapeu i manifesta que s'ha d'anar més enllà, i que l'únic 
mitjà telefònic no hauria de ser el  mòbil, perquè aquest depèn de l'electricitat, i si no 
n´hi ha no funciona el telèfon. S'hauria de buscar la millor forma i altres tècniques 
més adequades a les característiques de cada lloc, vigilant molt l'impacte ambiental. 
 
El president exposa quins contactes i reunions s'han fet fins per mirar d'endegar el 
tema de l'arxiu comarcal, així doncs comenta que va venir el delegat de Cultura de 
la Generalitat a Lleida i que properament s'hauria de fer una reunió amb 
l'Ajuntament de la Seu perquè la importància del tema ho requereix. 
 
A continuació el president explica que recentment s'ha signat un conveni entre els 
governs d'Andorra i d'Espanya sobre la gestió de residus, segons el qual sembla 
que les aigües dels rius que entren d'Andorra estaran depurades, i que alguns dels 
residus produïts a Andorra es podran traslladar a Espanya per a la seva gestió. 
Quant al tema de l'abocament de runes és un tema de competència municipal i el 
plantejament que es té és que hi hagi els mínims possibles, i que els que es facin 
estiguin d'acord amb la legislació i el màxim ben fets. La responsabilitat del Consell 
Comarcal és vetllar perquè n'hi hagi els menys possibles i procurar que es compleixi 
la normativa en general, perquè és clar que la competència concreta la tenen els 
ajuntaments. 
 
El Sr. Brescó exposa que el fet de fer abocadors no ha de fer por perquè si es fan 
ben fets i estan controlats no tenen perquè tenir problemes. Així mateix manifesta 
que és fonamental el control en els abocadors de runa per tal que hi arribi el que hi 
ha d'arribar i no d'altres coses. 
 
El Sr. Mas és també de l'opinió que contra menys abocadors de runa millor, i que la 
tasca de vetllar perquè no proliferin els abocadors il·legals per part del Consell, amb 
denúncies als forestals o als mossos està molt bé. Manifesta que hi ha abocaments 
il·legals i que en ser competència dels municipis el que podria fer el Consell, en el 
seu marc territorial més ampli, és avisar-los. Així mateix manifesta que el Conveni 



signat entre els governs d'Andorra i Espanya no arreglarà res si no hi ha molta 
serietat per part dels municipis. 
 
A continuació el president explica que conjuntament amb els presidents dels 
consells comarcals de la Cerdanya i del Berquedà, ha signat una petició dirigida al 
Govern de la Generalitat per tal que els beneficis de descomptes per a l'ús del Túnel 
del Cadí siguin aplicables a les empreses radicades en l'àmbit d'aquestes tres 
comarques. 
 
Tanmateix informa que s'ha rebut una petició del Consell de Residents Espanyols 
d'Andorra en el sentit que el Consell Comarcal trameti la seva petició al Govern de la 
Generalitat per tal que els espanyols residents a Andorra puguin gaudir també 
dels descomptes que ara tenen els residents a les comarques de la Cerdanya, el 
Berguedà i l'Alt Urgell. 
 
El Sr. Brescó pregunta si es donarà curs a aquesta petició, a la qual respon el 
president que en principi sí. 
 
El Sr. Brescó manifesta que el Consell Comarcal s'ha de cenyir a la comarca i que 
no cal anar més enllà, més tenint en compte que els residents a Andorra no paguen 
impostos aquí. 
 
El president manifesta que la intenció de trametre aquesta petició ve donada per la 
relació de bon veïnatge amb els residents a Andorra. 
 
A continuació el president explica que hi ha hagut una reunió amb el delegat 
territorial de Medi Ambient, les dues mancomunitats de recollida de residus 
urbans de la comarca, i ell mateix per tal de començar a parlar de la gestió dels 
residus urbans a la comarca, i en la qual el Departament de Medi Ambient ha 
exposat la intenció que es pugui fer una gestió única per a tota la comarca amb una 
sola entitat que gestionés la recollida d'escombraries a l'Alt Urgell, i que és un tema 
del que se n'haurà de seguir parlant. 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-PMC-PPP, i com a prec, demana que 
se sol·liciti al Servei Català de la Salut l'ampliació de la dotació del conveni pel 
servei de transport d'ambulància, ja que la dotació per a la nostra comarca és 
més minsa que a la d'altres, essent, per contra, una de les que té més trànsit. 
 
Pren la paraula el Sr. Bentanachs per explicar que en referència a aquest assumpte 
s'ha parlat amb el delegat territorial del Departament de Sanitat a Lleida i aquest 
s'ha compromès a mantenir el mateix nivell fins a l'estiu. 
 
El Sr. Mas explica que l'alcalde de la Seu també n'ha parlat, però que contra més 
pressió es pugui fer millor. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó del grup d'ERC, i com a prec, demana que donada la 
singularitat de la composició del Consell i la diversa procedència dels seus membres 
no hi hagi reunions de comissions informatives una hora abans del Ple. 
 



En la mateixa línia el Sr. Mas, pel PSC-PMC-PPP, demana que una hora abans del 
Ple els diferents grups polítics comarcals puguin disposar d'alguna sala o despatx 
per trobar-se i poder comentar entre ells l'ordre del dia. 
 
El president es compromet a estudiar aquests temes. 
 
Pren la paraula el Sr. Pubill Altimir, alcalde de Cava i fent referència al tema de la 
telefonia mòbil agraeix la preocupació expressada per tots per a la cobertura 
telefònica a la comarca i demana que s'estudïi l'impacte de les instal·lacions 
d'antenes de telefonia mòbil, i en concret pel tema de la possible radioactivitat, així 
com la possibilitat que totes les companyies estiguin en una sola antena. 
 
 
No havent-hi cap altre paraula demanada s'aixeca la sessió, i jo, la secretària, 
estenc la present acta. 
 
La secretària Vist i plau 
 El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 757902-B al 
núm. 757910-B, i comprèn un total de 9 folis, numerats del 2 al 10. 
 
La Seu d'Urgell, 5 de maig de 2000 
 
El secretari 
 


