
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2000 
Caràcter: ordinari 
Data: 4 de maig 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 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Bonaventura Solans i Navarro, 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 absents: 
 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
 
També hi son presents: 
 
- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero i Maella, interventor 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà i Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Daniel Camps i Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 



ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
2. Aprovació de l'ordenança fiscal del servei de teleassistència. 
3.  Sol·licitud de subvenció per a la contractació de treballadors desocupats per a la 
realització d'obres i serveis d'interès general i social. 
4.  Creació i composició de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental. 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
5.  Aprovació de projectes d'obres. 
6. Sol.licitud  d'inclusió d'actuacions al PUOSC 2000-2003. 
7. Delegació de competències del Ple a la Comissió de Govern, per als informes de 
les sol.licituds del PUOSC. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
8.  Addenda del conveni amb el CIDEM per a l'establiment d'un punt d'informació. 
9. Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal, Galaus, la UPC i la UDL per a 
l'estudi preparatori de la iniciativa comunitària LEADER PLUS. 
10. Sol.licitud de conveni  amb el Departament de Benestar Social per a l'any 2000. 
11. Acord sobre la voluntat d'iniciar els tràmits per a la creació d'un consorci per a la 
gestió de residus. 
12. Donar compte dels decrets de presidència i resolucions de gerència. 
13. Mocions. 
 13.a   Moció del grup Progrés del Pirineu-PSC sobre el pagament a les famílies 
 afectades de les despeses de menjador escolar i transport individuals. 
 13.b   Moció de presidència sobre l'entrada en funcionament del segon jutjat de  
 Seu d'Urgell. 
Punt inclòs per urgència 
14. Aprovació de certificació d'obres. 
15. Informes de Presidència. 
16. 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. ORDENANÇA FISCAL DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
 
La Comissió de Governació i Finances del dia 2 de maig ha informat favorablement 
l'aprovació de l'ordenança fiscal que estableix el cobrament de 1.700 ptes/mes per 
al servei de teleassistència. 
 
Així mateix, s'han informat favorablement en la mateixa comissió, les Bases que han 
de regir la prestació del servei i que han estat redactades per la Unitat Bàsica 
d'Assistència Social Primària del Consell Comarcal. 
 
Atès el disposat els articles 16 i següents i 20 i següents de la Llei 39/1988, 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 



 
Primer. Imposar la taxa per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària. 
 
Segon. Aprovar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei 
de teleassistència i les bases que han de regir el servei de teleassistència 
domiciliària. 
 
Tercer. Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que no se'n 
presentin es considerarà definitivament aprovada. 
 
 
3. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
TREBALLADORS DESOCUPATS PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES I SERVEIS 
D'INTERÈS GENERAL I SOCIAL. 
 
Per Decret de Presidència núm. 7, de data 2 de maig de 2000, s'ha sol·licitat una 
subvenció per a la contractació de treballadors desocupats per a la realització 
d'obres i serveis d'interès general i social del següent literal: 
 
"Vista l'Ordre del Departament de Treball de 10 de març de 2000, de convocatòria per a 
la concessió de subvencions per a l'any 2000, per a projectes destinats a la 
contractació de treballadors desocupats per a la realització d'obres i serveis d'interès 
general i social en col·laboració amb entitats locals. 
 
Atès que aquesta corporació considera d'interès prioritari per a la comarca i per al 
desenvolupament de les activitats que li són pròpies en el marc de les competències 
que per Llei té assignades, d'acollir-se a la línia de subvencions prevista per l'esmentat 
Departament, a través de la Direcció General d'Ocupació, en matèria d'obres i serveis 
d'interès general i social que siguin competència de l'Ens Local. 
 
Per això, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar, en congruència amb els informes tècnics que acompanyen a 
l'expedient i que figuren com a annex d'aquest acord, les següents actuacions a 
realitzar en base a la col·laboració que aquesta corporació sol·licita de la Direcció 
General d'Ocupació, a l'empara de l'Ordre del Departament de Treball:  
 
Denominació del programa o servei    Llocs de treball adscrits 
 
1.- Programa Xarxa camins veïnals de  
la comarca 2000      - tècnic superior 
  
2.- Projecte Gestió del cadastre i foment de 
la rehabilitació d'habitatges a la comarca   - tècnic mig 
 
Segon. Donar compte d'aquesta sol.licitud de subvenció i documentació 
complementària, per tal que aquesta corporació pugui acollir-se, en les seves 
actuacions abans esmentades, als beneficis establerts en les bases de col·laboració 
fixades en l'Ordre del Departament de Treball de data 10 de març de 2000, al proper 
Ple. 



 
Tercer. Delegar el gerent Sr. Pere Porta i Colom els poders per a la signatura de la 
documentació necessària per adjuntar a la sol.licitud de subvenció esmentada" 
 
Se sotmet a la consideració del Ple la seva ratificació i aquesta s'aprovada per 
unanimitat. 
 
 
4. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA PONÈNCIA COMARCAL D'AVALUACIÓ 
AMBIENTAL 
 
En data 22 de febrer d'enguany s'ha publicat al DOGC l'Ordre de 18 de gener de 2000 
de constitució de les ponències ambientals en els ens locals, en la què es preveu que 
els consells comarcals constitueixin una ponència comarcal d'avaluació ambiental 
(PCAA) encarregada de dur a terme les funcions de verificació, avaluació i informe 
tècnic dels projectes, avaluacions ambientals i actes de control de les activitats 
sotmeses als diferents règims d'intervenció en què participen. 
 
Consta a l'expedient informe de la secretària de la ponència d'activitats classificades 
del Consell Comarcal, de la composició més adequada per a la constitució d'aquesta 
nova ponència. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Constituir la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental amb la següent 
composició: 
 
President: El President del Consell Comarcal o persona en qui delegui 
Enginyer tècnic industrial : Godofredo Garcia Grassa, tècnic del Consell Comarcal 
Enginyer agrònom: Iolanda Arnal Dueso, tècnic del Consell Comarcal 
Secretària : Patricia Ramírez Aymerich 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
5. APROVACIÓ DE PROJECTES D'OBRES I ACTUACIONS 
 
Els serveis tècnics del Consell Comarcal han redactat els següents projectes 
d'obres i actuacions per a desenvolupar aquest any i els següents i poder-los 
incloure en els diferents plans d'actuacions que es convoquin: 
 

Títol Import Terme municipal 
Eixamplament i pavimentació del camí d'accés a 
Alàs des de la ctra. LV-4008 (projecte) 

37.539.390 ALÀS I LA SEU 
D'URGELL 

Eixamplament i millora de revolts de la ctra. 
d'accés al municipi de Cava  (projecte) 

8.744.724 CAVA I ARSÈGUEL

Eixamplament i millora del camí d'accés a 
Valldarques des de la L-511 (projecte) 

42.413.356 COLL DE NARGÓ 

Eixamplament i millora del camí d'accés a Biscarbó 
i Vilarrubla des de la ctra. N-260  (memòria 

32.299.453 VALLS D'AGUILAR 
I MONTFERRER I 



valorada) CASTELLBÓ 
Arranjament i pavimentació del camí d'accés a 
Canelles (memòria valorada) 

22.295.724 FÍGOLS I ALINYÀ 

 
Atès el que disposa l'article 219 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l'article 37 del Reglament d'obres activitats i serveis, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar els projectes esmentats. 
 
Segon. Exposar-los al públic al tauler d'anuncis comarcal i dels municipis en el 
terme municipal dels quals transcorrin les actuacions, i mitjançant edicte al BOP pel 
termini de 30 dies, fent constar que en cas que no es presentin al·legacions es 
consideraran definitivament aprovats per aquest Consell Comarcal. 
 
 
6. SOL.LICITUD  D'INCLUSIÓ D'ACTUACIONS AL PUOSC 2000-2003 
 
El Sr. Bentanachs Vives, president de la comissió d'Infraestructures i Medi Ambient 
exposa la proposta d'inclusió d'obres, les prioritats, les anualitats en què se sol·licita 
la seva inclusió i el programa al que inicialment s'atribueixen. Així mateix comenta 
que les obres que s'hi volen incloure son totes accessos a nuclis de població, sense 
que sigui la formulació del Pla de camins, que encara s'està treballant. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó Ruíz, del grup d'ERC, i manifesta que la intenció del 
seu grup és votar favorablement la proposta, en el sentit de donar un vot de 
confiança a l'equip de govern. Així mateix vol fer esment que havent-se mencionat el 
Pla de Camins i sabent que ara s'hi està treballant, el seu grup hi vol participar 
positivament. A continuació el Sr. Brescó pregunta si el Consell té un mínim garantit, 
com tenen els ajuntaments. 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, respon que en el Pla General si que hi ha mínim garantit, 
i que el Pla d'Acció Territorial no té mínim sinó màxim, però que en global la 
proposta presentada aniria a buscar un import global de subvenció similar a l'atorgat 
a l'últim quadrienni, que fora al voltant del 80 M/PTA, havent-se de buscar la resta 
de finançament. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas Bentanachs, del grup del PSC-PMC-PPP, i parlant tant 
com a portaveu que com a regidor de l'Ajuntament de la Seu, es felicita que després 
de 10 anys d'aspirar a que es fes el camí que uneix els pobles d'Alàs i la Seu per 
l'altra banda del riu ara es pugui fer. A continuació pregunta perquè aquest camí 
s'ha demanat al programa d'Acció Territorial i no al Programa General. Així mateix 
pregunta quants habitants hi ha als nuclis de Canelles i de Biscarbó i Vilarrubla. 
 
El Sr. Porta respon que la primera demanda de camins feta pels Ajuntaments l'any 
1989, aquests tres ja hi eren i amb ells es tancaria aquella primera demanda tenint 
en compte que en la demanda feta aquests any ho han tornat a demanar tot i que hi 
ha molt poca gent. 
 
El Sr. Mas manifesta que el fet de no haver-hi població justifica l'abstenció del seu 
grup en les dues últimes obres. 
 



La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la formulació del Pla únic 
d'obres i serveis de Catalunya pel quadrienni 2000-2003, mitjançant Decret 74/2000 
de 22 de febrer, publicat al DOGC de data 6 de març de 2000. 
 
Les bases de la convocatòria estableixen un import mínim garantit per a cada 
comarca en el Programa general, imports màxims per al nou Programa específic 
d'acció territorial i preveu uns percentatges màxims de subvenció segons el nombre 
d'habitants, situant-se, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell en el màxim del 60 %. 
 
Així mateix el Decret estableix la supressió dels plans específics de les diputacions, 
els fons de les quals passaran a engruixir, en part, el programa general, en part 
podran dotar plans específics d'àmbit comarcal i una altra part plans específics 
d'àmbit provincial. 
 
Vistes les necessitats concretes de realització d'accesos a nuclis de població, 
competència assumida al Pla d'Actuació Comarcal, i entenent que aquestes són 
obres incloses a l'art. 64 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
 
Per majoria absoluta, amb l'abstenció del grup del PSC-PPP-PMC pel que fa a la 
inclusió de les dues últimes obres, s'acorda : 
 
Primer. Sol·licitar a l'empara del Decret 74/2000 de convocatòria del Pla únic 
d'obres i serveis de la Catalunya les següents obres amb els percentatges de 
subvenció indicat, anualitat preferent, i programa de referència i priorització que 
s'indica: 
 
Núm Títol Import % any progr. 
1. Eixamplament i pavimentació del camí d'accés 

a Alàs des de la ctra. LV-4008 (projecte) 
37.539.390 60 2000 AT 

2. Eixamplament i millora de revolts de la ctra. 
d'accés al municipi de Cava  (projecte) 

8.744.724 60 2000 PG 

3. Eixamplament i millora del camí d'accés a 
Valldarques des de la L-511 (projecte) 

42.413.356 60 2001 PG 

5. Eixamplament i millora del camí d'accés a 
Biscarbó i Vilarrubla des de la ctra. N-260  
(memòria valorada) 

32.299.453 60 2002 PG 

4. Arranjament i pavimentació del camí d'accés a 
Canelles (memòria valorada) 

22.295.724 60 2003 PG 

 IMPORT TOTAL 143.292.647    
 
Segon. Aprovar l'informe de Presidència on consta la declaració l'interès públic de 
les actuacions que se sol·liciten. 
 
Tercer. Trametre la documentació necessària a la Delegació Territorial del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la seva deguda 
tramitació. 
 
 
7. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA COMISSIÓ DE GOVERN PER A 
L'EMISSIÓ DE L'INFORME DE LES SOL·LICITUDS DEL PLA D'OBRES I 
SERVEIS 2000-2003 
 



La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la formulació del Pla únic 
d'obres i serveis de Catalunya pel quadrienni 2000-2003 mitjançant Decret 74/2000, 
de 22 de febrer, publicat al DOGC de data 6 de març de 2000. 
 
Les bases de la convocatòria estableixen les seus dels consells comarcals com a 
llocs receptors de la documentació dels ens beneficiaris i, alhora, per a la formulació 
de l'atribució inicial de la demanda, preveu que aquests formalitzin els informes i 
documentació concreta que estableix a l'article 7.2 del decret de convocatòria. 
 
Als efectes del que es determina a l'article esmentat  per unanimitat s'acorda: 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern la competència necessària per a l'aprovació 
dels informes determinats a l'art. 7.2 del Decret de convocatòria.  
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
8. ADDENDA DEL CONVENI AMB EL CIDEM PER A L'ESTABLIMENT D'UN 
PUNT D'INFORMACIÓ 
 
Per part del CIDEM s'ha proposat una addenda del conveni signat de data 29 de 
novembre de 1999 per a l'establiment d'un punt d'informació en el Consell Comarcal, 
especificant més concretament les obligacions d'ambdues entitats. 
 
Aquesta modificació ha estat prèviament informada per la Comissió de Promoció, 
Cultura i Serveis de data 25 d'abril d'enguany. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització de l'Addenda al Conveni amb el CIDEM per a 
l'establiment d'un punt d'informació. 
 
Segon. Notificar aquest acord al CIDEM. 
 
 
9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL, GALAUS, 
LA UPC I LA UDL PER A L'ESTUDI PREPARATORI DE LA INICIATIVA 
COMUNITÀRIA  LEADER PLUS 
 
Per part de la Comissió de Promoció Cultura i Serveis s'ha informat favorablement 
que per a  elaborar l'estudi estratègic per al desenvolupament econòmic en l'àmbit 
de la comarca per a preparar una proposta a la iniciativa comunitària LEADER 
PLUS, la possibilitat que la Universitat de Lleida i de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, conjuntament, es facin càrrec de la redacció de la diagnosi de la 
comarca, la realització d'entrevistes i taules rodones amb professional, l'avaluació 
del resultat de les enquestes i anàlisis de les variables que han de determinar 
l'estratègia, i la definició d'aquesta per al desenvolupament de la comarca, segons el 
pressupost que consta a l'expedient. 
 
Considerant que el Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i el Departament d'Organització d'Empreses i Gestió 



Econòmica dels Recursos Naturals (OEGERN) de la Universitat de Lleida tenen 
reconeguda experiència en l'estudi i tractament de temàtiques similars, 
 
Considerant, també, que el Consorci del Grup d'Acció Local de l'Alt Urgell Sud, té 
interès i és el gestor del LEADER II, actualment vigent per a set municipis de la part 
meridional de la comarca. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització de Conveni amb la Universitat de Lleida, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, el Consorci GALAUS i el Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell per a l'encàrrec de l'estudi esmentat. 
 
Segon. Notificar aquest acord a totes les parts per poder procedir a la seva 
signatura. 
 
10. SOL·LICITUD DE CONVENI AL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
PER A L'ANY 2000 
 
Per Ordre de 8 de març de 2000, s'ha obert la convocatòria de subvencions 
atorgades mitjançant la signatura de Conveni entre el Departament de Benestar 
Social i els consells comarcals per a la cooperació interadministrativa en matèria de 
serveis socials i benestar social, que en el cas del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, 
servei d'assistència social i el seu finançament de la Unitat Bàsica d'Assistència 
Social Primària de l'Alt Urgell. 
 
En data 25 d'abril de 2000 ha estat informada favorablement la proposta de la 
Comissió informativa de Promoció, Cultura i Serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l'empara de l'Ordre abans esmentada la subvenció per 
l'establiment del conveni de cooperació interadministrativa per a l'any 2000. 
 
Segon. Trametre aquest acord i la documentació necessària complementària a la 
Delegació Territorial de Benestar Social a Lleida. 
 
 
11. ACORD SOBRE LA VOLUNTAT D'INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA CREACIÓ 
D'UN CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El Consell d'Alcaldes, en la sessió del dia 24 de novembre de 1999, va expressar la 
conveniència de crear un ens supramunicipal per a dur a terme, de la forma més 
racional possible, la gestió de la recollida d'escombraries i altres residus.  
 
En sessió 13 d'abril de 2000 del mateix Consell d'Alcaldes es va informar els 
assistents que s'havia demanat al Departament de Medi Ambient un informe sobre 
la gestió d'escombraries i residus a la comarca per tal d'intentar establir un model de 
funcionament conjunt. En aquest informe es detalla les previsions i es proposa un 
model de gestió d'escombraries a través d'un sol ens per a tot l'àmbit comarcal en 
què hi puguin ser representats tots els ens locals de la comarca i el mateix 



Departament de Medi Ambient, tenint en compte a més dels residus municipals, el 
conveni signat entre Espanya i Andorra sobre residus. 
 
La proposta inicial era que la mateixa Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient 
redactés uns estatus previs, però un cop plantejat als grups polítics ha semblat més 
addient constituir una comissió específica político-tècnica formada per representants 
del Consell Comarcal, de la Mancomunitat de recollida d'escombraries de l'Urgellet, 
de la Mancomunitat per a la gestió dels residus de l'Alt Urgell meridional, de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i de l'Ajuntament d'Oliana. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i expresa la conformitat del grup del PSC- PMC-PPP, en 
què s'iniciés aquest tràmit de forma consensuada, tenint en compte que tot el 
territori hi fos representat, ja que el fet de vetllar per medi ambient de forma 
coordinada és important pel patrimoni natural. 
 
A continuació el Sr. Brescó, del grup d'ERC manifesta el seu acord amb l'expressat 
pel Sr. Mas, afegint que també és molt important que les administracions públiques 
es possin d'acord en els temes de medi ambient, ja que deixar-ho en mans privades 
podria ser delicat. 
 
El Sr. Mijana del grup del PP valora molt positivament aquesta iniciativa. 
 
El president expresa la seva satisfacció pel consens mostrat d'entrada i l'orgull que 
tots hauriem de tenir per la preocupació per vetllar pel medi ambient, ja que està 
segur que al final tothom hi sortirà positivament beneficiat. Manifesta que la comarca 
de l'Alt Urgell és veïna amb un altre país i que aquest fet ens obliga a tenir cura 
especial en les qüestions relacionades amb el medi ambient. 
 
Atès el disposat a l'article 252 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Expressar la voluntat d'iniciar els tràmits per a la creació d'un consorci per a 
la gestió del medi ambient de la comarca de l'Alt Urgell. 
 
Segon. Crear una comissió político-tècnica encarregada de la redacció dels 
corresponents estatuts formada per representants del Consell Comarcal, de la 
Mancomunitat de recollida d'escombraries de l'Urgellet, de la Mancomunitat per a la 
gestió dels residus de l'Alt Urgell meridional, de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i de 
l'Ajuntament d'Oliana. 
 
Tercer. Un cop elaborats, trametre'ls als possibles membres del futur consorci per al 
seu estudi i discussió, i aprovació si s'escau. 
 
Quart. Trametre a tots els ajuntaments de la comarca, aquest acord, per tal que, si 
ho consideren convenient, expressin la voluntat d'iniciar els tràmits de creació del 
consorci proposat. 
 
 
12. 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. 2 a 7 de 2000, compresos entre els dies 10 de febrer i la data 
d'avui. 
* Resolucions núms. 2 a 5 de 2000, compreses entre els dies 10 de febrer i la data 
d'avui. 
 
13. MOCIONS 
 
13a) Moció sobre transport i menjadors escolars 
 
El president dóna la paraula al Sr. Mas del grup del PSC-PMC-PPP. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i llegeix la moció que havia estat tramesa amb la 
convocatòria a tots els consellers, el text literal de la qual és el següent: 
 
"Moció sobre el pagament a les famílies afectades de les despeses de 
menjador escolar i transport individual 
 
Jordi Mas Bentanachs, amb DNI núm. 41.078.802-C, en qualitat de portaveudel grup 
Progrés del Pirineu-PSC del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, proposa la següent 
moció perquè sigui debatuda en el Ple de la Corporació: 
 
Atès que el grup comarcal de Progrés del Pirineu-PSC té constància que el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell rep de forma períodica del Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat els recursos corresponents als ajuts econòmics destinats a les 
famílies de centenars d'infants de diferents pobles de l'Alt Urgell que es veuen 
obligats a desplaçar-se diàriament als centres d'ensenyament situats a altres 
poblacions de la comarca, en especial a la Seu d'Urgell i a Oliana, i que, per tant, 
han d'utilitzar els serveis de transport i de menjador escolar. 
 
Coneixement el grup comarcal de Progrés del Pirineu-PSC que el pagament per part 
del Consell Comarcal  d'aquest ajuts econòmics es demora habitualment de forma 
innecessària, causant uns perjudicis evidents a les famílies afectades, que es veuen 
obligades a avançar importants quantitats de diners, malgrat que en molts casos la 
institució comarcal ja fa mesos que ha ingressat aquests recursos per part de 
l'administració autonòmica. 
 
Entenent que seria inacceptable que el Consell Comarcal destinés temporalment 
uns diners que rep per a una finalitat concreta -com és el cas del transport i del 
menjador escolar- per a cobrir altres despeses de funcionament que no tenen res a 
veure amb la seva destinació finalista. 
 
Per tot l'exposat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 

ACORD 
 
- Prendre les mesures oportunes per tal que el Consell Comarcal aboni de 

forma immediata a les famílies afectades els diners que se'ls degui pels 
conceptes esmentats de transport i de menjador escolar i que la institució 
comarcal ja hagi percebut del Departament d'Ensenyament. 



 
- Adoptar d'una vegada per totes un sistema de pagament d'aquests ajuts el 

més ràpid possible, de manera que siguin abonats en un termini màxim de 
15 dies després de rebre la transferència per part del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat, evitant així perjudicar els interessos 
econòmics d'aquestes famílies, que ja pateixen inevitablement la 
problemàtica d'haver de traslladar els seus fills a centres escolars allunyats 
del seu domicili de residència habitual, amb tots els desavantatges que això 
comporta." 

 
Un cop acabada la lectura fa una reflexió sobre la situació discriminatòria que ha 
provocat el retard en els pagaments dels imports que el Consell ja havia cobrat del 
Departament d'Ensenyament. Reconeix que, després, s'ha regularitzat la qüestió i 
havent parlat amb l'equip de govern es faria una nova proposta de moció, que en 
resum consistiria en: 
 
1. Respecte els ajuts individuals de desplaçament (AID) dels pares que han de 
traslladar els nens, que es pagués a aquests, a més tardar, 15 dies després d'haver 
rebut els diners. 
2. Respecte els ajuts socioeconòmics de menjador escolar, que es pagués als 
pares, a més tardar 15 dies després de rebre els diners. 
3. Pel que fa a la resta de pagaments d'ensenyament, buscar una fórmula per 
passar del termini inicial de 90 dies a què es podés pagar cada mes, i que el mes de 
juny es liquidi la totalitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro i comenta que l'acord que s'ha pactat amb l'equip de 
govern s'assumirà per part d'aquest, però que l'Exposició de Motius que consta a la 
moció inicial presentada pel Grup del Progrés no la poden admetre, i concreta els 
punts on es parla de "situació preocupant,  discriminatòria i d'irregularitats", ja que 
s'ha estat pagant tal com es va dir a començament de curs, quan el gerent i el 
conseller d'ensenyament del Consell van anar a totes les escoles de la comarca i 
van fer una proposta de pagament que s'ha complert; manifesta també que a la 
Comissió de Promoció, Cultura i Serveis se n'ha parlat en dues ocasions del tema i 
no s'ha dit res en contra per part dels membres del grup del Progrés. Manifesta creu 
que s'ha de ser responsable i per tant no es pot assumir el que diu l'exposició de 
motius. Explica també que els diners d'ensenyament arriben globalitzats i el Consell 
Comarcal fa els aplicacions concretes dels imports. En quan als AID i els ajuts 
socioeconòmics de menjador escolar s'ha de fer un esforç per pagar no més tard de 
15 dies i en aquest punt s'ha de ser inflexible. 
 
El Sr. Mas concreta que, sense ànim de polemitzar, no s'ha dit la paraula 
irregularitat, sinó discriminatòria, i que considera que si el Consell havia ingressat 12 
M/PTA, abans del gener, i no va pagar fins aquell mes és una qüestió preocupant i 
que afecta a 200 famílies. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó pel grup d'ERC, i en primer lloc pregunta si s'ha de 
considerar retirada la moció, i manifesta que si el que diu el Grup del Progés sobre 
el retard en els pagaments és cert o no, demanant aclariments pels retards. 
 
Respon el Sr. Porta, gerent, per aclarir que si és cert que abans de final d'any van 
arribar uns diners del Departament d'Ensenyament que no es van pagar fins al mes 
de gener, representant que es va pagar a tres mesos vençuts, una mica més de 



temps que el que s'havia dit a les escoles, tot i que amb els transportistes es va 
respectar el termini perquè amb ells està pactat el pagament a quatre mesos. 
 
El Sr. Brescó comenta que si la disponibilitat de diners a anat arribant i a més es va 
contractar una segona pòlissa de tresoreria que pel que sembla no s'ha fet servir ja 
que els ingressos d'Ensenyament estant arribant correctament es podria considerar 
correcte la proposta feta. 
 
El Sr. Fierro pregunta al Sr. Mas si es retira la moció íntegrament i se substitueix per 
l'acord prèviament pactat entre tots. 
 
El Sr. Mas respon que la moció es pot considerar substituïda per l'acord prèviament 
pactat. 
 
El Sr. Brescó manifesta que la modificada li sembla encertada sobretot perquè 
afavoreix els ciutadans. 
 
El Sr. Mijana del grup del PP manifesta que a la Comissió ja se'n va parlar, i no 
entén perquè ara hi ha d'haver una moció, més tenint en compte la voluntat 
expressada per l'equip de govern de tirar endavant. 
 
El Sr. Solans vol fer un aclariment pel que fa a com es van determinar els terminis 
de pagament inicials i explica que a principi de curs es van entrevistar amb els 
directors de totes les escoles amb menjador escolar i la fórmula determinada 
millorava en molt la del curs anterior en què es pagava dos cops a l'any. 
 
El Sr. Domingo Barnils manifesta que a la Comissió es va dir que no s'havien rebut 
els diners i que es faria una pòlissa, que a la Comissió s'informa de tot però a 
vegades hi ha hagut altres reunions i no s'ha pogut parlar amb tot el temps, que 
considera que el Consell no es pot resignar a pagar a tres mesos perquè no tothom 
pot avançar els diners i que si cal s'ha d'apretar a Ensenyament. 
 
Sotmesa la proposta a la consideració del Ple, per unanimitat s'acorda: 
 
Primer. Respecte al pagament dels ajuts individuals de desplaçament (AID) dels 
pares que han de traslladar els nens, que es paguin, a més tardar, 15 dies després 
d'haver rebut els diners. 
 
Segon. Respecte als ajuts socioeconòmics de menjador escolar, que es pagui els 
pares, a més tardar, 15 dies després de rebre els diners. 
 
Tercer. Pel que fa a la resta de pagaments d'Ensenyament buscar una fórmula per 
passar del termini inicial de 90 dies a què es pugui pagar cada mes, i que el mes de 
juny es liquidi la totalitat. 
 
 
 
13.b   Moció de presidència sobre l'entrada en funcionament del segon jutjat de 
la Seu d'Urgell. 
    
"El Reial Decret de 11 de febrer de 2000 de creació d'òrgans judicials ha creat el 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de la Seu d'Urgell.  
 



Així mateix, el Ple del Consell General del Poder Judicial de 23-2-2000 va acordar 
aconsellar la posada en funcionament d'aquest per al 30 de juny d'enguany. 
 
Tenint en compte la necessitat i urgència de la creació i també de la posada en 
funcionament del dit òrgan judicial, un cop aconseguida tal creació, la posada en 
funcionament ha d'ésser en tot cas preferent, tenint en compte que: 
 
- Es tracta de l'únic Jutjat del territori continental espanyol amb frontera 
extracomunitària, el que suposa una especial penositat del servei de guàrdia, i per 
tal la mobilitat permanent de jutge titular, essent un estímul per a la permanència de 
l'actual la perspectiva de poder atenuar la tal penositat en el temps més breu 
possible. 
 
- Després d'un decenni de reclamacions -gairebé des de la Llei de Planta- que en va 
suprimir un en crear el partit judicial de Solsona, sense disminució apreciable del 
volum de feina que suportava el Jutjat de la Seu, el demorar la posada en 
funcionament als darrers dies del 2000 (hom parla del 15 de desembre) no té cap 
tipus de justificació, especialment si tenim en compte les característiques d'altres 
jutjats que es posen en marxa el 30 de juny de 2000. 
 
- El cost econòmic de la posada en marxa del Jutjat núm. 2 de la Seu d'Urgell és, 
sense cap dubte, el més baix de tots els creats pel Reial Decret d'11 de febrer de 
2000, en tractar-se de dotar una plaça de jutge (no de magistrat), en la darrera 
categoria retributiva, una de secretari, també de la darrera categoria, i com a molt 
només tres o quatre places de personal auxiliar per damunt de la plantilla actual, 
que té excessiva extensió per a un sol jutjat. Per la qual cosa es pot afirmar que 
endarrerir-ne la posada en marxa no tindria cap justificació. 
 
- La necessitat de nou local no pot condicionar el dit endarreriment, doncs ja amb un 
sol jutjat l'espai és insuficient i fa precisa, segons fonts del Departament, la ubicació 
de la Fiscalia fora del local actual del Jutjat. Per altra banda, en cap cas el nou 
edifici estarà acabat i en funcionament abans del 2002, per la qual cosa tampoc té 
cap sentit demorar sis mesos més, amb l'estiu pel mig, tal posada en funcionament. 
El més adient seria posar en marxa el 30 de juny de 2000 el nou Jutjat en un nou 
local de lloguer que hi acollís també la Fiscalia (amb dos fiscals de plantilla), ara 
instal·lada en condicions d'absoluta insuficiència en dues úniques habitacions. 
 
Per tot l'esmentat, es proposa el següent ACORD: 
 
Instar al Ministeri de Justícia l'entrada en funcionament pel 30 de juny de 2000 del 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de la Seu d'Urgell. " 
 
Un cop sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA  
 
14. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D'OBRES 
 
Vista la certificació presentada pel tècnic director de l'obra, el Ple acorda per 
assentiment aprovar la següent certificació d'obres: 
 



Núm Obra període ex. contractista Import 
4 
 

Desconnexió de les aigües de regatge 
de la Seu d'Urgell i incorporació d'Alàs i 
Aravell al sistema de sanejament. 

abril 2000 FLOTATS, SA 6.028.211

 
 
15. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
PLA DE CAMINS 
 
El president explica que es va trametre una carta a tots els ajuntaments per tal que 
aquests manifestessin al Consell Comarcal quins camins tenien pendents d'arranjar 
dins el seu terme municipal, i que ho indiquessin de forma prioritzada, per tal que a 
partir d'aquests documents i dels camins que encara quedessin pendents de plans 
de camins anteriors es podés començar a elaborar la proposta del nou Pla de 
Camins. Aquest Pla s'hauria de fer de forma consensuada amb els alcaldes per 
fixar-ne els criteris. Així mateix manifesta que dins les possibles vies de finançament 
potser ara n'hi haurà una altre a través del FEDER, dins l'Objectiu 2. 
 
 
TELEFONIA  
 
El president explica que a la muntanya, i en concret a la comarca de l'Alt Urgell és 
molt important la comunicació per telefonia mòbil, però que hi ha molts punts sense 
cobertura. S'han establert converses per veure com es pot solucionar aquest 
problema però per exemple si es parla amb Telefònica, aquesta diu que ara no és 
un monopoli, i que per tant regeixen les lleis del lliure mercat. Per altra banda s'esta 
intentant, a través de la Diputació i de l'ACM, d'establir alguns punts d'acord per tal 
que les companyies de telefonia mòbil no deixin zones fosques o sense cobertura a 
les comarques de muntanya, i a d'altres punts del país que tampoc en tenen, amb 
algun tipus de proposta per fer-la arribar al Parlament. 
 
El Sr. Mijana comenta que, apart de la cobertura de telefonia mòbil normal, també 
s'hauria de parlar del tema dels telèfons track, els quals no admeten connexió 
d'Internet, i a sobre en molts nuclis, quan es van instal·lar, es van suprimir les línies 
convencionals que havien estat pagades pels usuaris. 
 
El Sr. Domingo comenta que si s'han de cobrir amb telefonia mòbil els nuclis on no 
hi ha telefonia convencional s'haurien d'establir tarifes que fossin iguals que els 
telèfons normals. 
 
El president comenta que ara per ara sembla que tothom treu com a excusa, per no 
fer gaires inversions, el fet que s'esperen els telèfons mòbils de tercera generació 
que funcionaran a través de satèl·lits, i donaran cobertura universal. 
 
La Sra. Calsapeu comenta que pels usuaris amb problemes de telefonia no és cap 
consol esperar els telèfons de tercera. generació perquè el problema el tenen avui i 
no d'aquí a tres anys, i considera que si cal portar el problema al Parlament s'ha de 
fer. 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES 



 
Pren la paraula el Sr. Brescó i demana que se'ls indiqui quina taula o despatx 
poden utilitzar per trobar-se els membres del seu grup. 
 
Respon el Sr. Porta, gerent, i reconeix que hi ha el compromís de solucionar 
aquesta qüestió però que no s'ha trobat encara una bona proposta. 
 
Demana la paraula el Sr. Pubill Altimir, alcalde de Cava, i manifesta el seu 
agraïment per la preocupació mostrada envers el problema de la telefonia a la 
comarca. A continuació explica el cas del seu municipi en què l'any 1983 es va 
portar el telèfon al seu poble mitjançant línia convencional amb postes i cablejat aeri, 
i cada veí va haver de pagar 500.000 ptes. amb un contracte signat amb la 
companyia que es mantindria la línia. L'any 1990 es va treure la línia convencional 
sense dir res, els van posar telèfons inalàmbrics track i la gent es va sentir estafada, 
i aquest és un tema que s'hauria de dur als tribunals per demanar danys i perjudicis 
ja que els inalàmbrics instal·lats no han servit, no serveixen ni serviran per fer el 
servei normal de telèfon que es necessita a qualsevol poble. Així mateix manifesta 
que potser s'hauria de fer una campanya de premsa, ràdio i televisió perquè no pot 
ser que tot un poble estigui sense telèfon molt sovint i per trobar-ne un de 
convencional s'haguin de fer 10 km., en el seu cas concret fins a Arsèguel. 
 
L'alcalde explica que, a més a més, els pals que es van fer servir per posar la línia 
per primer cop encara hi son, i per tant, si no serveixen, el mínim que hauria de fer 
la companyia és treure'ls. A continuació reflexiona sobre el que qualifica d'abús de 
confiança de la companyia envers tota la gent del Pirineu, ja que mentre els directius 
de l'empresa guanyen mils de milions de beneficis, el servei que donen no és el que 
hauria de ser. Demana a tots els alcaldes presents que quan arribin sol·licituds de 
llicència de Telefònica s'analitzin molt curosament i no es donin si no està tot 
absolutament correcte. 
 
La Sra. Calsapeu recolza el manifestat pel Sr. Pubill en tots els seus termes, i 
manifesta que en alguna comarca han tornat a posar línia convencional. 
 
El president comenta que si sembla interessant la proposta es podrien posat en 
contacte amb els consells comarcals del Bages i del Solsonès per veure com ho han 
fet per tornar a tenir línies telefòniques convencionals. 
 
No havent-hi cap altre paraula demanada s'aixeca la sessió, i jo, la secretària, 
estenc la present acta. 
 
La secretària acc. Vist i plau 
 El president 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 757911-B al 
núm. 757918-B, i comprèn un total de 8 folis, numerats de l’11 al 18. 
 
La Seu d'Urgell, 9 de juny de 2000 
 
El secretari 


