
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.: 4/2000 
Caràcter: ordinari 
Data: 3 d'agost de 2000 
Durada: de 22 h a 23.15 h 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu 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 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

- Montserrat Pagès Llop, secretària acc. 
 
Excusen la seva absència: 
 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Jordi Brescó i Ruíz, conseller 
- Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 
 
També hi són presents: 
 
- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero i Maella, interventor 
 
Alcaldes presents: 
 
- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà i Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Antoni Capdevila i Terradellas, alcalde de Ribera d'Urgellet 
- 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. Informe sobre la dissolució de l'agrupació per al manteniment en comú de la 
secretaria dels municipis de Montferrer i Castellbò i de la Vansa i Fórnols. 
3. Ratificació del Decret de Presidència de sol.licitud de subvencions al programa 
FEDER. 
4.  Nomenament de representant del Consell Comarcal a l'Assemblea General de la 
Caixa del Penedès. 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
5.  Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a l'execució de les obres 
"Eixamplament i pavimentació de l'accés a Alàs des de la LV-4008". 
6. Ratificació del Decret de Presidència sobre la signatura d'un conveni amb el DARP 
per a l'arranjament de la carretera de Sorribes a Ossera. 
7. Conveni amb el DARP per a l'adaptació i desenvolupament de zones rurals dins dels 
fons FEOGA-G. 
8. Delegació de competències a la Comissió de Govern per a la sol·licitud de 
subvencions convocades pel DPTOP a la xarxa de camins, petits nuclis i estudis. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
9.  Conveni amb el Departament de Benestar Social per a l'any 2000. 
10. Conveni amb el Departament d'Ensenyament per al curs escolar 2000-2001. 
11. Adjudicació del servei de menjador escolar de l'IES J. Brudieu de la Seu d'Urgell. 
12. Conveni funcionament de la UMAP per a l'any 2000. 
13. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 
14. Delegació de competències a la Comissió de Govern per a la sol·licitud d'obres al 
PERC. 
15. Declaració de bé d'interès local.  
16. Canvi de data dels dos propers plenaris. 
17. Informes de Presidència. 
18. Precs i preguntes. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni observació. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2. INFORME SOBRE LA DISSOLUCIÓ DE L'AGRUPACIÓ PER AL 
MANTENIMENT EN COMÚ DE LA SECRETARIA DELS MUNICIPIS DE 
MONTFERRER I CASTELLBÒ I DE LA VANSA I FÓRNOLS 
 
La secretària explica al Ple els acords tramesos pels ajuntaments de Montferrer i 
Castellbò i de la Vansa i Fórnols a través dels quals es manifesta la voluntat dels seus 
respectius plenaris de dissoldre l'agrupació que, per al manteniment d'un lloc únic de 
secretaria, tenen constituïda ambdós ajuntaments. 
 
L'Ajuntament de Montferrer i Castellbò basa fonamentalment el seu acord en la 
necessitat actual de disposar d'un secretari a plena dedicació i amb caràcter exclusiu, 
en donar-se una sèrie de circumstàncies i factors que així ho aconsellen i que 



resumidament es poden concretar en els següents: a) complexitat i augment creixent 
de la gestió municipal i dels serveis b) major participació de l'Ajuntament en fórmules 
associatives amb d'altres ens públics, institucions i entitats  c) ampliació de l'esfera de 
relacions amb el ciutadà mitjançant l'accés a la informació i l'assessorament i d) 
capacitat econòmica de l'Ajuntament per a poder cobrir íntegrament el cost del lloc de 
treball. 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols motiva la seva decisió de dissoldre l'agrupació en 
el fet de no poder suportar el cost econòmic que significa seguir mantenint el lloc de 
treball de secretari ni tan sols a través de la dotació proporcional en què participa 
juntament amb l'Ajuntament agrupat de Montferrer i Castellbò i, en base als 
paràmetres del nombre d'habitants del municipi i dels recursos ordinaris 
pressupostaris dels 3 darrers anys, també posa de manifest la necessitat d'impulsar 
l'expedient oportú dirigit a sol·licitar paral·lelament la dispensa del lloc de treball i la 
seva classificació com a secretaria assistida. 
 
Així doncs, atesos els arguments exposats per les dues corporacions municipals per 
tal de justificar la necessitat i conveniència de procedir a la supressió de l'agrupació 
que mantenen per al sosteniment d'un secretari en comú, i en trobar-los plenament 
concordes amb la realitat i les aspiracions de cadascun dels municipis afectats per 
l'agrupació, així com ajustades a dret les actuacions de l'expedient; 
 
Atès l'informe favorable de la Comissió informativa de Governació i Finances; 
 
En compliment del tràmit de consulta que preceptua l'article 108-c) del Reglament de 
demarcació territorial i població dels ens locals,  per unanimitat dels membres 
presents, s'acorda : 
 
Únic.  Informar favorablement la iniciativa dels ajuntaments de Montferrer i Castellbò i 
de la Vansa i Fórnols, pertanyents a la comarca de l'Alt Urgell, per a dissoldre 
l'agrupació que, a l'efecte de manteniment en comú del lloc de treball de secretaria, 
tenen constituïda, i expressar la seva conformitat amb els arguments que, per a la 
justificació de l'esmentada dissolució, s'expliciten en els respectius acords plenaris. 
 
 
3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIONS AL PROGRAMA FEDER 
 
En data 1 d'agost de 2000 s'ha dictat el Decret de Presidència de sol·licitud d'inclusió 
de diverses actuacions al Programa Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) el literal del qual és el següent: 
 
"DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 17/2000 
 
L'Ordre de 25 de maig de 2000 per la qual es regula el procediment per a la selecció de 
les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) estableix l'objecte i les actuacions susceptibles de 
cofinançament, així com el termini per a presentar-ne les sol·licituds. 
 
Per part del Consell Comarcal hi ha prevista la realització d'unes actuacions que són 
susceptibles de ser cofinançades, i que han estat informades en les respectives 
comissions informatives. 



 
El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 2 d'agost de 2000, i per tant, 
atès el disposat a la Llei d'organització comarcal de Catalunya, que atorga 
competències a la Presidència per a casos d'urgència,  
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Soli·icitar dins la convocatòria de l'Ordre de 25 de maig de 2000 per la qual es 
regula el procediment per a la selecció de les actuacions dels ens locals susceptibles de 
cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) les següents 
subvencions per a les actuacions que s'indiquen: 
 
Actuació Inversió total Subvenció 

sol·licitada 
Centre comarcal de telecomunicacions i teletreball 18.947.811 9.473.905
Rutes urbanes i en la natura per l'Alt Urgell 6.148.000 3.074.000
Eix. i millora camí accés a Valldarques desde crta. L-511 42.413.356 16.965.342
Eix. i millora de revolts de la carretera d'accès a Cava 8.744.724 3.497.890
Eix. i pavim. del camí d'accès a Alàs desde crta. LV-4008 37.539.390 15.015.756
Eix. i pavim. del camí de Fígols a Organyà 15.611.911 7.805.955
Camí Ral d'Arfa a la Seu d'Urgell 43.456.774 21.728.387
Adequació Casa Coll com Centre d'Estudis de Muntanya 49.683.633 24.841.816
 
Segon. Comprometre's a no demanar, per a la mateixa finalitat, altres fons comunitaris. 
 
Tercer. Donar-ne compte en el proper Ple, per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa a votació per unanimitat dels membres presents s'acorda la seva ratificació. 
 
 
4. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DEL CONSELL COMARCAL A 
L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS 
 
La Caixa d'Estalvis del Penedès ha comunicat la renúncia presentada per part del Sr. 
Joan Orrit i Armengol al càrrec de membre de l'Assemblea General d'aquesta entitat 
bancària, en representació del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. 
 
La Comissió de Governació i Finances ha proposat el nomenament a favor del Sr. 
Ramon Graell i Hernández, per a substituir la baixa esmentada, el qual ho serà, en 
principi, fins a la propera renovació dels membres de l'Assemblea General prevista 
per a mitjans d'abril de 2001. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Nomenar el Sr. Ramon Graell i Hernández representant del Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell a l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis del Penedès. 
 
Segon. Notificar aquest acord al president de l'esmentada Caixa per a la seva deguda 
constància, juntament amb la resta de documentació necessària. 
 
 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 



 
5. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER A L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES "EIXAMPLAMENT I PAVIMENTACIÓ DE L'ACCÉS A ALÀS DES 
DE LA LV-4008" 
 
En data 3 de juliol de 2000 el Ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar el 
Conveni per a la realització de les obres de la carretera de l'anomenat camí de 
l'Obaga de la Seu a Alàs, titulada "Eixamplament i pavimentació de l'accés a Alàs des 
de la LV-4008". 
 
En data 25 de juliol, la Comissió informativa d'Infraestructures i Medi Ambient va 
informar favorablement la signatura del present conveni. 
 
Vist el text de l'esmentat conveni 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar l'esmentat conveni en tots els seus termes. 
 
Segon. Facultar el president per tal que signi aquest conveni en nom i representació 
de la corporació comarcal. 
 
 
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA SOBRE LA SIGNATURA DEL 
CONVENI AMB EL DARP PER A L'ARRANJAMENT DE LA CARRETERA DE 
SORRIBES A OSSERA 
 
En data 14 de juny de 2000 s'ha dictat el següent Decret de Presidència de sol·licitud 
de conveni amb el DARP per a la realització de les obres de la carretera de Sorribes a 
Ossera: 
 
"DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 9/2000 
 
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, gestionat pel DARP, determina 
la realització d'obres d'infraestructura necessària per al desenvolupament de l'activitat 
agrària, a la vegada que es possibiliten noves iniciatives econòmiques amb l'objectiu de 
millorar les condicions de vida i benestar social de la població rural. 
Dins d'aquestes actuacions està prevista la realització de les obres del "Camí de 
Sorribes a Ossera, 1a. fase" del TM de la Vansa i Fórnols. 
L'obra es pot considerar de màxima prioritat donat que, entre d'altres motius, ja estava 
inclosa en el Pla Comarcal de Muntanya 1995-99, i aprovada mitjançant el Decret 
90/1995, de 21 de febrer de 1995 (DOGC 2032, de 31-3-95) i a l'Ordre de 26 de juliol de 
1990, d'aprovació de la 1a. fase del Pla d'Obres de la ZOE de l'Alt Urgell (Decret 
290/1989, de 25 d'octubre). 
El DARP, un cop aprovat el Programa de Desenvolupament Rural, durà a terme les 
obres esmentades, amb càrrec al pressupost de l'any 2000. El pressupost previst per a 
la realització de les obres és de 90.000.000 PTA, de les quals 49.500.000 aniran a 
càrrec del pressupost del Departament i 40.500.000 en finançaran a càrrec del 
FEOGA-G, un cop aprovat el Programa de Desenvolupament Rural. 
El DARP procedirà a la redacció de projecte i la tramitació de l'expedient de contractació, 
a través de la Subdirecció General d'Obres.  



El DARP i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell consideren de gran interès la realització 
d'aquestes obres,  
i, en conseqüència, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar la signatura de l'acord amb el DARP, per a la realització de les obres del 
"Camí de Sorribes a Ossera, 1a. fase" del TM de la Vansa i Fórnols. 
Segon. Comprometre's el Consell Comarcal a aportar el certificat de la disponibilitat 
dels terrenys per a fer les obres i l'autorització signada pels propietaris afectats. 
Tercer. Donar-ne compte en el proper Ple, per a la seva ratificació." 
 
Sotmesa a votació per unanimitat dels membres presents s'acorda la seva ratificació 
 
 
7. CONVENI AMB EL DARP PER A L'ADAPTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
ZONES RURALS DINS DELS FONS FEOGA-G 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, exposa que el Departament d'Agricultura Ramaderia i 
Pesca ha tramès al Consell Comarcal la possibilitat d'incloure algunes actuacions ja 
començades o a punt d'executar, dins del Programa europeu de Desenvolupament 
Rural (PDR) 2000-2006 per a l'any 2000. Dins d'aquestes actuacions, el mateix 
Departament ha preseleccionat algunes actuacions que el Consell Comarcal tenia en 
llista d'espera del programa LEADER i que no es podien executar per manca de 
finançament. 
 
Per poder gaudir d'aquesta subvenció les actuacions han d'estar certificades abans 
del 15 de setembre d'enguany i s'havia de cursar la sol·licitud abans del 31 de juliol i, 
per tant, en la mateixa data el president va dictar el Decret 16/2000 que es transcriu a 
continuació: 
 
"El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2000-2006, gestionat pel 
DARP, determina la realització d'obres d'infraestructura necessària per al 
desenvolupament de l'activitat agrària, a la vegada que es possibiliten noves 
iniciatives econòmiques amb l'objectiu de millorar les condicions de vida i benestar 
social de la població rural. 
Dins d'aquestes actuacions està prevista la realització de les actuacions "Itineraris 
turístics"; el Consell Comarcal està interessat en la seva execució. 
La previsió de finançament d'aquesta actuació s'ajustarà a la següent distribució:  
 
Inversió total 14.000.000 
finançament DARP   6.000.000 
cofinançament FEOGA-garantia   4.000.000 
finançament Consell Comarcal   4.000.000 
 
El DARP i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell consideren de gran interès la realització 
d'aquesta actuació. 
Vist l'esborrany de Conveni tramès per la Direcció General d'Estructures Agràries, 
 
HE RESOLT : 
 



Primer. Aprovar la signatura del Conveni amb el DARP, per a la realització de 
determinades actuacions a càrrec de les administracions locals en aplicació de l'article 
33 del Reglament (CE) núm. 1257/99, per a l'adaptació i desenvolupament de les zones 
rurals, amb cofinançament del FEOGA-g. 
Segon. Comprometre's a executar les obres abans del 15 de setembre de 2000, i 
acollir-se al cofinançament esmentat. 
Tercer. Comprometre's a no demanar, per a la mateixa finalitat, altres fons comunitaris. 
Quart. Donar-ne compte en el proper Ple, per a la seva ratificació." 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència 16/2000, de 31 de juliol, d'aprovació del 
Conveni amb el DARP per a la realització de determinades actuacions a càrrec de les 
administracions locals per a l'adaptació i desenvolupament de les zones rurals, amb 
cofinançament del FEOGA-g. 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la 
contractació de les obres esmentades i que s'han de justificar abans del 15 de 
setembre. 
 
 
8. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA COMISSIÓ DE GOVERN PER A LA 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS CONVOCADES PEL DPTOP A LA XARXA DE 
CAMINS, PETITS NUCLIS I ESTUDIS 
 
En data 19 de juliol de 2000 s'han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya les ordres del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 30 de 
juny, per les quals es fan públiques les convocatòries de les següents subvencions: 
 
 Subvencions destinades al finançament de projectes de desenvolupament 

econòmic, amb un import fixat per a l'Alt Urgell de 1.500.000 ptes. 
 Subvencions destinades al finançament d'actuacions sobre la xarxa veïnal i rural 

de camins, amb un import fixat per a l'Alt Urgell de 59.000.000 ptes. 
 Subvencions destinades al finançament d'actuacions als petits nuclis i al 

poblament disseminat, amb un import fixat per a l'Alt Urgell de 14.000.000 ptes. 
 
El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és de dos mesos des de la data de 
publicació, de manera que acaben el 19 de setembre, i no està prevista la 
convocatòria de Ple fins al mes d'octubre, de tal forma que, per tal d'agilitar els tràmits 
necessaris per prendre part a la convocatòria de subvenció, es proposa al Ple la 
delegació de les competències d'aquests per a sol·licitar a la Comissió de Govern. 
 
Atès el disposar a l'article 15.2.q) de la Llei d'organització comarcal de Catalunya; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Delegar en la Comissió de Govern les competències necessàries per a 
acordar la realització les actuacions concretes, acollir-se a les subvencions i 
comprometre´s a fer les inversions que són objecte de les convocatòries de 
subvencions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques esmentades. 
 
Segon. Testimoniar aquest acord als expedients corresponents. 



 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
9. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL, ANY 2000 
 
En data 25 de juliol de 2000 s'ha informat favorablement per part de la Comissió de 
Promoció, Cultura i Serveis, la signatura del Conveni amb el Departament de 
Benestar Social en matèria de serveis socials i benestar social per a l'any 2000. 
 
En data 27 de juliol de 2000 s'ha dictat Decret de Presidència 15/2000, d'aprovació del 
conveni esmentat, el literal del qual és el següent: 
 
"DECRET DE PRESIDÈNCIA 15/2000 
 
El Ple del dia 4 de maig d'enguany va acordar la sol·licitud del conveni marc de 
cooperació amb el Departament de Benestar Social en matèria de serveis socials i 
benestar social. 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis del dia 25 de juliol va informar 
favorablement la signatura d'aquest Conveni. 
L'ordre de convocatòria de 8 de març de 2000 estableix el dia 31 de juliol de 2000 de 
termini per a la signatura dels convenis. 
El proper Ple està fixat per al dia 3 d'agost, i atès el disposat a  la Llei d'Organització 
Comarcal de Catalunya, que atorga competències a la Presidència per a casos 
d'urgència,  
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar la signatura del conveni amb el Departament de Benestar Social en 
matèria de serveis socials i benestar social per a l'any 2000, per import de 18.224.199 
ptes. i 6.424.584 ptes, corresponents a atenció primària i al servei d'atenció precoç, 
respectivament, de subvenció 
Segon. Donar-ne compte en el proper Ple, per a la seva ratificació." 
 
Sotmesa a votació per unanimitat dels membres presents s'acorda la seva ratificació. 
 
 
10. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER AL CURS 
ESCOLAR 2000-2001 
 
El Sr. Porta, gerent, explica el contingut del Conveni amb el Departament 
d'Ensenyament per al curs escolar 2000/2001, el qual a nivell econòmic manté l'import 
global respecte del curs anterior, el qual representa un total de 104.041.429 ptes., 
amb algunes variacions entre els diversos conceptes. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Servesi de data 25 de juliol de 2000 el va informar 
favorablement. 
 
Atès el Conveni vigent de delegació de competències del Departament 
d'Ensenyament al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i en compliment de les previsions 
contingudes en la delegació esmentada; 
 



Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar l'addenda al Conveni d'Ensenyament per al curs 2000/2001. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura de l'addenda de conveni esmentat i 
altra documentació necessària. 
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament 
d'Ensenyament per a la seva tramitació. 
 
 
11. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A L'IES "JOAN 
BRUDIEU" 
 
El Ple de data 8 de juny de 2000 va aprovar el plec de condicions administratives i 
tècniques i va acordar la contractació del servei de menjador escolar de l'IES "Joan 
Brudieu" de la Seu d'Urgell, mitjançant concurs. 
 
La Mesa de contractació per a l'adjudicació d'aquest servei, es va reunir el dia 25 de 
juliol al matí i va formular una proposta d'adjudicació del servei, que va ser informada 
per la comissió informativa que va tenir lloc el mateix dia al vespre. 
 
En el termini dels tres dies següents es van presentar al·legacions a la proposta 
d'adjudicació per part d'una de les empreses licitadores, i es va donar termini 
d'al·legacions també de tres dies a l'altre empresa, la qual les ha presentat avui al 
matí. 
 
Tenint en compte que el servei de menjador escolar ha d'entrar en funcionament el dia 
15 de setembre i donat que no hi ha cap Ple previst en un temps prudencialment 
anterior a la data prevista per a l'inici de la prestació del servei; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern l'adjudicació del servei de menjador escolar, 
prèvia reunió de la Mesa de Contractació i de la Comissió informativa corresponent. 
 
 
12. CONVENI FUNCIONAMENT DE LA UMAP PER A L'ANY 2000 
 
En data 25 de juliol de 2000 la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis va informar 
favorablement la signatura de la clàusula addicional 5a. del Conveni entre el Servei 
Català de la Salut i el Consell Comarcal, de data 30 de maig de 1994, per la qual es 
fixen les activitats i la contraprestació econòmica per a l'any 2000. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que les actuacions dela UMAP es realitzen, en principi, de 
forma coordinada entres les àrees bàsiques de salut de la Seu d'Urgell i de l'Alt Urgell 
Sud, i el vehicle de la UMAP està cedit a aquestes. 
 
Pren la paraula el Sr. Solans Navarro i demana que s'informi sobre el funcionament de 
la UMAP. 
 



Respon el Sr. Bentanachs i explica que en el Consell d'Alcaldes es va informar del 
contingut de la memòria de funcionament de l'any 1999, i que aquest document està 
al Consell Comarcal i es pot consultar. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que la setmana passada hi va haver una reunió del 
Consell Sanitari Comarcal, a la que va assistir-hi la Sra. Ferrer Cumella, representant 
del Consell Comarcal en aquest òrgan, on també es va exposar aquesta memòria. 
Així mateix manifesta que si es creu convenient es pot portar la memòria a la 
Comissió Informativa per tal de donar-ne compte als consellers comarcals que hi són 
representats. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la signatura de la clàusula addicional 5a. del Conveni amb el Servei 
Català de la Salut per al funcionament de la UMAP de l'any 2000. 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura del conveni 
esmentat i trametre'l al Servei Català de la Salut degudament signat. 
 
 
13. 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. del 9 a 17/2000, compresos entre els dies 9 de juny i la data d'avui. 
* Resolucions núms. 9 /2000, compreses entre els dies 9 de juny i la data d'avui. 
 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 
 
14. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA COMISSIÓ DE GOVERN PER A LA 
SOL·LICITUD D'OBRES AL PERC-2000 
 
En data 27 de juliol de 2000 s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
l'Ordre del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de 6 de juliol, per la qual es fa 
pública la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la inclusió d'obres per 
al subministrament d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'Electrificació Rural 
de Catalunya per a l'any 2000 (PERC-2000), i es modifiquen les bases aprovades per 
l'Ordre de 27 de juliol de 1998. 
 
El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és de dos mesos des de la data de 
publicació, de manera que s'acaba el 27 de setembre, i no està prevista la 
convocatòria de Ple fins al mes d'octubre, de tal forma que, per tal d'agilitar els tràmits 
necessaris per prendre part a la convocatòria de subvenció, es proposa al Ple la 
delegació de les competències per a sol·licitar a la Comissió de Govern. 
 
Atès el disposar a l'article 15.2.q) de la Llei d'organització comarcal de Catalunya; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 



Primer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a acordar 
la realització les actuacions concretes, acollir-se a les subvencions i comprometre´s a 
fer les inversions que són objecte de la convocatòria de subvencions del Departament 
d'Indústria, Comerç i Turisme esmentada. 
 
Segon. Testimoniar aquest acord als expedients corresponents. 
 
 
15. DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS LOCAL.  
 
15.1. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL LA COL·LEGIATA DE 
SANTA MARIA DE CASTELLBÒ 
 
L'Ajuntament de Montferrer i Castellbò ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local de la Col·legiata de Santa Maria de Castellbò al Consell Comarcal. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable a la declaració sol·licitada, del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal, descriptiu de l'edifici de la Col·legiata de Castellbò en 
què es ressalta el fet de ser un de les poques construccions pirinenques que mostren 
la transició del romànic al gòtic, i que alhora destaca pels seus valors arquitectònics, 
artístics i històrics. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al 
Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local la Col·legiata de Santa Maria de Castellbò. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Bisbat d'Urgell, propietari de l'immoble esmentat. 
 
 
15.2. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DE L'ERMITA DE LA 
TROBADA DE MONTFERRER 
 
L'Ajuntament de Montferrer i Castellbò ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local, degut al seu valor arqueològic, de l'ermita de la Trobada de Montferrer 
al Consell Comarcal. 
 
No consta, encara, l'informe tècnic d’aquesta ermita, i per tant s'hauria de completar 
l'expedient amb aquest. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al 
Ple del Consell Comarcal. 



 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Únic. Delegar en la Comissió de Govern les competències necessàries per acordar la 
declaració de bé cultural d'interès local de l'ermita de la Trobada de Montferrer, un cop 
es conclogui l'expedient amb l'informe tècnic necessari. 
 
 
16. CANVIS DE DATA DELS DOS PROPERS PLENS 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, explica que la sessió del Ple prevista per al mes d'octubre 
coincideix amb dia del Pilar, que és festiu, i per tant aquell Ple s'hauria de traslladar de 
dia, proposant-se el dia 19 d'octubre; així mateix, i de cara al Ple del mes de desembre 
es proposa el dia 21 del mateix mes. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'aproven els canvis esmentats. 
 
 
17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
17.1. Jubilació de la Sra. M. Dolors Majoral Moliné, assessora especial de la 
Presidència 
 
El president dóna compte a la corporació que la Sra. M. Dolors Majoral Moliné, 
assessora especial de la Presidència, que alhora és funcionaria del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i, que en relació al 
seu lloc de treball en aquest Consell Comarcal està en situació de serveis especials a 
l'administració d'origen, ha sol·licitat la jubilació amb efectes a partir del dia 1 
d'octubre de 2000. 
 
17.2. Visita del director general de Patrimoni Cultural, Sr. Marc Mayer 
 
El president explica que el passat dilluns dia 31 de juliol va visitar el Consell Comarcal 
el director general de Patrimoni Cultural, Sr. Marc Mayer. En primer lloc es va 
plantejar el tema de l'arxiu històric comarcal, i havent parlat prèviament amb el Sr. 
Joan Ganyet, alcalde de la Seu d'Urgell, es va concloure amb un calendari 
d'actuacions que en resum serà el següent: 
 
- 2000: Redacció del projecte i protocol de funcionament i ubicació del lloc on s'ha        

de construir l'arxiu històric comarcal. 
- 2001: Redacció del projecte d'obres i contractació. 
- 2002/2003: Execució i posada en funcionament. 
 
En relació a les funcions que haurà de tenir l'arxiu comarcal, el president explica que 
no només hi tindran cabuda documents antics, sinó també documentació d'anys 
recents dels ajuntaments i d'altres entitats públiques i privades sense finalitat de lucre, 
per tal que la documentació que es genera es pugui conservar en les millors 
condicions i pugui ser gestionada d'una manera professional, ja que primer es 
classificaria tota la documentació i després estaria molt ben controlada. 
 
17.3. Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius 
 



El president dóna compte que s'ha rebut al Consell Comarcal el Pla Director 
d'Instal·lacions i Equipaments Esportius elaborat per la Secretaria General de 
l'Esport, i que està a disposició de tots els ajuntaments que el vulguin consultar per tal 
que puguin presentar les al·legacions necessàries si ho consideren convenient. Així 
mateix explica que, a partir de l'elaboració d'aquest Pla, aquelles instal·lacions que no 
hi constin no podran gaudir de les subvencions i altres ajuts que es poguessin 
instrumentar des de la Generalitat; per tant fóra bo que tots els ajuntaments de la 
comarca s'ho miressin per veure si hi consten totes les seves instal·lacions esportives 
tenint en compte que el termini per presentar al·legacions s'acaba a finals de 
setembre. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas Casals per explicar que el Pla també hi és amb 
suport informàtic, i que se'n podrien fer còpies per als ajuntaments o donar a cada 
poble el que l'hi interessi. 
 
Respon el Sr. Porta, gerent, que es poden fer còpies a qui ho demani. Així mateix 
explica que els municipis que consten al Pla director han estat notificats directament 
per la Secretaria General de l'Esport, indicant-los que hi havia una còpia al Consell 
Comarcal per a la seva consulta; així mateix manifesta que la consulta està oberta a 
tots els municipis de la comarca perquè pot ser que alguna instal·lació o equipament 
no consti al Pla i per tant no ho hagin notificat a aquell ajuntament. 
 
17.4. Talls a la carretera C-1313 (C-14) 
 
El president informa al Ple que ha tramès al delegat territorial del Govern de la 
Generalitat i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la situació 
conflictiva i negativa que estan originant les obres del túnel de Montan, i que els ha 
manifestat que els habitants de la comarca de l'Alt Urgell, i els usuaris de la carretera 
en general, han tingut molta paciència suportant llargues cues i talls de circulació cada 
dia perquè tothom el que vol és que es facin les obres i poder veure el túnel acabat.  
 
Tot i així, després de l'incident de dimecres passat, que es va passar de dir que es 
tallaria 2 hores, a dir que serien 5, després 8 i que va acabar sent un tall de circulació 
de 12 hores, sense comunicar res a la població de manera correcta, i sense que se 
sabés exactament quan s'obriria el pas, s'ha demanat que els propers talls siguin d'un 
màxim de ½ hora i si fos possible que es fessin les voladures a la nit, assabentant 
prèviament els usuaris de forma clara amb la màxima difusió, així com que s'estudïi 
una solució per tal que els talls de circulació no siguin tant seguits. 
 
Demana la paraula el Sr. Solà i Solà i manifesta que el temps de tallada de la carretera 
s'ha de senyalitzar a la mateixa carretera amb indicació dels dies i les hores, i en algun 
lloc on es pugui girar per buscar una alternativa, a banda i banda del túnel. 
 
Demana la paraula el Sr. Graell Hernández i manifesta que s'ha de tenir en compte 
que en aquesta comarca el turisme ja és prou feble, a l'igual que la carretera que 
tenim, i ara està coincidint amb el mes en què hi passa més gent, tant per al turisme 
de la comarca com el que està de pas cap a Andorra, de manera que considera molt 
important que durant el mes d'agost no es talli la carretera per no perjudicar el sector 
turístic; alhora suggereix que les indicacions de talls de carretera s'indiquessin també 
a l'inici de la carretera de Lleida. 
 



Pren la paraula el Sr. Bentanachs per explicar que una solució per evitar els talls de 
circulació fóra que es treballés de nit, la qual cosa es podria aconseguir si l'empresa 
instal·lés un bon sistema d'il·luminació. Alhora aprofita per comentar que la carretera 
d'accés al nucli de Montan tindrà alguns tall de circulació perquè s'han de consolidar 
alguns túnels. 
 
 
18. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula l'alcalde de Ribera d'Urgellet, Sr. Capdevila Tarradellas, i explica, 
en referència a les obres del túnel de Montan, que ara només falta fer un queixal a la 
pedra i posar-hi un "topo", la qual cosa vol dir que falten només uns tres dies més de 
fer voladures. Així mateix manifesta que el tall de 12 hores del dimecres de la setmana 
passada no és gens normal, així com que a les obres sempre poden passar coses, i 
per tant en certa manera s'ha de ser comprensiu, ja que al final de l'obra hi haurà una 
millora important a la carretera; per altra banda manifesta que l'empresa constructora 
tampoc ho fa tant malament com s'ha dit abans. 
 
Pren la paraula el Sr. Solà, conseller, i manifesta el seu total desacord amb l'expressat 
pel Sr. Capdevila, i exposa que potser hagués estat millor fer sortir la boca sud del 
túnel més amunt de la carretera de Montant, de manera que no caldria fer tants talls 
de circulació a la carretera general. 
 
Pren la paraula el Sr. Bentanachs i manifesta que en part està d'acord en les 
afirmacions fetes pel Sr. Capdevila en el sentit que l'empresa fa la seva feina, i per a 
qualsevol constructora és molt pesat haver de parar de treballar cada mitja hora. Així 
mateix manifesta que està segur que el resultat final de l'obra serà bo per a tots i que 
en aquest sentit els usuaris de la carretera han de prendre una mica de paciència; no 
obstant també manifesta el seu acord amb el Sr. Solà en el sentit que s'hauria de tenir 
molta més cura en el temps de tall de circulació, el qual a més a més hauria de ser 
avisat amb més difusió per tal que no afectés tant a la gent, tant de la comarca com de 
fora. 
 
No havent-hi cap altra 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. 757926-B al núm. 
757932-B, i comprèn un total de 7 folis, numerats del 26 al 32. 
 
La Seu d'Urgell, 20 d’octubre de 2000 
 
La secretària acc. 


