
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.: 6/2000 
Caràcter: Ordinari 
Data: 21 de desembre de 2000 
Durada: de 21.30 h a 22.10 h 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, 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 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-  Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
-  Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

- Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi són presents: 
 
- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero i Maella, interventor 
 
Excusen la seva absència: 
 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller 
 
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 
- Joan Busquests i Grau, alcalde d'Organyà 



 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Modificació del Pressupost 2/2000. 
3. Aprovació del Pressupost 2001 i plantilla de personal. 
4. Conveni amb el Departament de Política Territorial per a l’Oficina de Rehabilitació 

d'Habitatges. 
5. Conveni amb el Departament de Política Territorial per a transport a la demanda. 
6. Sol·licitud al Departament de Medi Ambient per a ser administració actuant a l'EDAR de 

Montferrer. 
7. Conveni amb el Departament de Justícia, Direcció General d'Atenció a la Infància per a 

programa d'infants amb alt risc social. 
8. Ratificació de decrets. 
9. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
10. Moció de CIU sobre el contingut del dret universal de comunicació. 
11. Informes de Presidència. 
12. Precs i preguntes. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni observació. 
 
2. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2000 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de modificació 
de crèdits núm. 2/00, mitjançant transferències i ampliacions de crèdit al Pressupost de la 
corporació comarcal de l'exercici de 2000, l'objectiu del qual és, d'una banda, imputar l'import 
parcial de crèdits procedents de diverses partides pressupostàries a d'altres partides no 
dotades suficientment i amb diferent vinculació jurídica sense alterar la quantia total del 
Pressupost, modificar a l'alça determinades partides pressupostàries ampliables relacionades 
expressament a les Bases d'execució del Pressupost, i l'ampliació de partides vinculades a 
ingressos determinats que han estat concedits. 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de l'Àrea de Governació i 
Finances de data 12 de desembre. 
 
El Sr. Mas Bentanachs pregunta per les previsions inicials de diverses partides que sofreixen 
modificació, a la qual cosa respon el gerent. 
 
El president sotmet l'expedient a votació, i el Ple del Consell Comarcal, per majoria absoluta 
amb l'abstenció del grup d'ERC, acorda: 
 
Primer. Aprovar transferències de crèdit entre diverses partides del pressupost de despeses de 
l'entitat de l'exercici 2000, per un import de 650.000 ptes., segons l'informe de la intervenció 
comarcal que acompanya l'expedient. 



 
Segon. Aprovar ampliacions de crèdit de diferents partides ampliables relacionades 
expressament en les bases d'execució del pressupost de l'entitat de l'exercici 2000, per un 
import  de 29.270.468 ptes. 
 
Tercer. Aprovar suplements de crèdit de diferents partides d'ingrés i les seves corresponents 
partides de despeses per un import de 8.629.864 ptes. 
 
Quart. Continuar la tramitació de l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 160.4 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i considerar-lo aprovat 
definitivament si no es presenten reclamacions durant el termini d'exposició pública. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2001 I PLANTILLA DE PERSONAL 
 
El president dóna la paraula al Sr. Porta Colom, gerent, el qual presenta el Pressupost General 
de la corporació per a l'exercici 2001, integrat pel de la pròpia entitat i l'estat de previsions 
d'ingressos i despeses de la societat pública comarcal INICIATIVES ALT URGELL, SA 
(IAUSA); aquest Pressupost ha estat dictaminat favorablement per la Comissió de Governació i 
Finances i degudament informat per la intervenció de l'entitat. El Sr. Porta fa un resum de la 
memòria i resalta l'increment del pressupost respecte al de l'exercici 2000. 
 
Pren la paraula el Sr. Vila Comellas pel grup d'ERC i exposa que han tingut poc temps per 
estudiar-ne el contingut, i per tant manifesta que el sentit del vot del seu grup serà l'abstenció. 
Així mateix demana que se’ls deixi participar en l'elaboració dels pressupostos. 
 
Pren la paraula el Sr. Mijana Vilana, del grup del PP, anuncia el seu vot a favor, i també 
demana una major participació en l'elaboració del pressupost. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-PMC-PPP, i manifesta que, tot i que sí que s'ho 
han estudiat, s'hauria d'entregar el document amb una antelació de 2 a 3 setmanes per 
estudiar-lo amb més profunditat.  
 
A continuació i referint-se al contingut concret del pressupost manifesta que ells el farien 
diferent, tot i que moltes partides ja vénen determinades. En primer lloc valora positivament 
l'increment en camins. En segon lloc manifesta que l'opció de la possibilitat d'endeutament per 
invertir en la millora de la seu del Consell segurament no seria l'opció del seu grup, sinó que 
proposarien una major inversió en suport tècnic als ajuntaments de menys de 500 habitants per 
tal que aquest fos gratuït. En tercer lloc invertirien al màxim en promoció econòmica, turística i 
foment de l'activitat. 
 
Quant a la despesa de personal manifesta que estan satisfets amb l'increment d'1'8% per al 
manteniment de poder adquisitiu, i pregunten sobre l'import consignat de 10.000.000 ptes. per 
a òrgans de govern. 
 
A aquesta pregunta respon el Sr. Fierro explicant que s'ha consignat un import que recull el 
50% del que correspondria la plaça d'assessor, que ara està vancant, més l'import 
corresponent a la plaça de gerent. 



 
El Sr Mas manifesta que quan es va crear la plaça d'assessor aquesta tenia un inici i i un final. 
 
El Sr. Fierro manifesta el seu acord amb l'afirmació feta pel Sr. Mas, i alhora explica que per 
l'experiència es veu que es va molt just de personal i per tant s'ha dotat per tenir la previsió feta 
pel cas que fos necessari. 
 
Continua el Sr. Fierro, i, responent a la demanda de manca de temps per a analitzar la 
proposta de pressupostos del Sr. Vila, manifesta, que si bé pot ser certa la manca de temps, 
també és cert que amb els festius del pont de la Constitució no hi havia gaire temps per 
convocar més reunions. 
 
En resposta al Sr. Mas exposa que l'increment en la dotació de la xarxa de camins és bo, i que 
tant de bo fos el doble. En d'altres qüestions, com la promoció, també s'han de potenciar i s'hi 
han de fer els màxims esforços. Quant a l'endeutament previst per a la reforma i ampliació de la 
seu del Consell Comarcal, recorda que quan es va optar per a l'adquisició d'aquest edifici el 
criteri era favorable per a tothom, i el resultat és que tenim un edifici institucionalment molt 
acollidor, però que ha quedat petit i poc funcional, on per exemple falten sales de reunions de 
grups …  
 
En quan al suport als petits nuclis, manifesta que aquest no s'ha minvat, i és dona un suport alt 
i eficient.  
 
També explica que s'ha previst la creació d'un centre de teletreball per donar suport logístic a 
punts de la comarca que no tenen accés a les comunicacions per Internet. 
 
En resum manifesta que el pressupost es pot considerar ben conceptuat de forma i de fons, tot 
i que accepta i entén que potser s'han de fer més reunions per copsar les opinions dels grups. 
 
Pren la paraula el president per referir-se a la reforma de la seu del Consell i manifesta que en 
el seu moment quan es va adquirir l'edifici es va prendre la decisió correcta, i que si ara es 
parla d'ampliació és per poder donar més serveis als ajuntaments petits, i posa com exemple el 
fet que l'any vinent ja seran 10 els ajuntaments acollits al servei de SAT, i per a aquest servei 
fan falta despatxos més individualitzats, ja que ara s'estan compartint espais perquè no queda 
més remei. 
 
El Sr. Mas manifesta que s'hauria de procurar no duplicar serveis amb la capital de la comarca. 
 
El Sr. Fierro manifesta que en aquest sentit el que s'ha de fer és sumar esforços. 
 
Per majoria absoluta amb l'abstenció dels grups del PSC-PMC-PPP i d'ERC s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2001, integrat per: 
 
A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de despeses: 
 

        ESTAT D' INGRESSOS  
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 2.005.925.-



Cap. 4 Transferències corrents 346.858.430.-
Cap. 5 Ingressos patrimonials 500.000.-
Cap. 7 Transferències de capital 661.188.266.-
Cap. 9 Passius financers 25.000.000.-
 TOTAL 1.035.552.621.-
 
 

 
ESTAT DE DESPESES 

 

Cap. 1 Despeses de personal 145.391.185.-
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis 157.049.304.-
Cap. 3 Despeses financeres 1.286.302.-
Cap. 4 Transferències corrents 36.502.403.-
Cap. 6 Inversions reals 312.443.241.-
Cap. 7 Transferències de capital 376.153.655.-
Cap. 9 Passius financers 6.726.531.-
 TOTAL 1.035.552.621.-

 
            
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la Societat Pública INICIATIVES ALT URGELL 
SA, amb el següent resum :  
 

 PREVISIÓ D'INGRESSOS 
1 Aportació de capital (761/740.00) 1.000.-
2 Ingressos patrimonials 100.000.-
3 Explotació EDAR de Montferrer 20.563.867.-
4 Trans. despeses de reposició i millores 1.783.483.-
5 Altres ingressos 1.000.-
 TOTAL 22.449.349
  

PREVISIÓ DE DESPESES 
1 Transferències corrents (442.00) 1.000.-
2 Transferències de capital (740.00) 1.00.-
3 Despeses de personal 9.640.865.-
4  Despeses manteniment EDAR 1.994.862.-
5 Despeses energia elèctrica EDAR 8.928.140.-
6  Depeses de reposició i millora EDAR 1.783.482.-
7 Participació empreses foment activ. econ.  1.000.-
8 Despeses diverses (gestions...) 99.000.-
 TOTAL 22.449.349.-

 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 2001. 
 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de 
la corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que 
determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, 
aprovat per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que estableix 
l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació 



amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el benentès que, de no produir-se 
reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop complert el període 
d'exposició, a l'efecte de prosseguir els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la 
Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i trametre'n una 
còpia certificada a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat. 
 
 
4. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL PER A L’OFICINA DE 
REHABILITACIÓ D'HABITATGES 
 
Al llarg d'aquests anys, en aplicació dels plans d'habitatge, s'han anat publicant les ordres de 
convocatòria d'atorgament de subvencions destinades a l'establiment de les oficines de 
rehabilitació. 
 
Donat que la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modifica el règim 
d'atorgament de subvencions quan els seus destinataris són ens públics i quan l'objecte estigui 
inclòs en plans o programes, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha 
adoptat el conveni com a fórmula idònia de funcionament amb els consells comarcals. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda : 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per 
establir el marc de col·laboració entre les parts per al manteniment de l'oficina de gestió de la 
rehabilitació d'habitatges i pel desenvolupament de les tasques d'informació i assessorament 
durant l'any 2000, a l'empara del Pla de l'Habitatge 1998-2001, que té un import de 3.500.000 
pessetes. 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura del conveni esmentat i per 
a tots aquells actes que siguin necessaris per a l'executivitat del conveni. 
 
 
5. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 
PER AL TRANSPORT A LA DEMANDA. 
 
Per aplicació del Pla Comarcal de Muntanya i en concret del Pla de Serveis de transports de 
viatgers de l'Alt Urgell formulat per la Direcció General de Ports i Transports, es preveu la 
formalització d'un conveni que defineixi les actuacions a desenvolupar per a la gestió i 
finançament de les mesures de millora del transport públic de viatgers per carretera, per a l'any 
2000. 
 
Aquesta proposta de conveni ha estat informada favorablement per la Comissió de Governació 
i Finances de data 19 de desembre, i  
 



El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el 
Consell Comarcal per a l'aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers a l'Alt Urgell. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General de Ports i Transports. 
 
 
6. SOLICITUD AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT-AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA- 
PER A SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT A L'EDAR DE MONTFERRER 
 
El gerent presenta a la consideració els temes següents: 
 
1. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va estar nomenat per la Junta de Sanejament 
administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer, segons acord del seu Consell de 
Direcció i comunicat al Consell Comarcal per Resolució del gerent de la Junta de Sanejament 
de data 20 de setembre de 2000, clau d'expedient DMOF/00 9610, comunicat al Consell 
Comarcal el dia 2 d'octubre. 
 
2. Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell va rebre una atribució de fons de 
19.595.402.- PTA + IVA de pressupost ordinari per a portar a terme l'explotació de la dita EDAR 
durant l'any 2000, i d'1.507.338.-PTA més IVA  en concepte de reposició i millores. 
 
3. El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell va acordar en sessió ordinària, celebrada el dia 21 
de desembre de 1995, gestionar directament el servei d'explotació de l'EDAR de Montferrer a 
través de la societat pública mercantil INICIATIVES ALT URGELL, SA i que segueix ferma la 
voluntat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell de continuar gestionant l'explotació de la dita 
EDAR i realitzar-la a través de la seva empresa pública IAUSA. 
 
4. La previsió de despeses fixes (de personal i manteniment) per a l'any 2001 es preveuen 
incrementades en un 3 % les despeses de personal i manteniment ordinari respecte les 
previstes i aprovades per l'ACA en el pressupost d'explotació de l'EDAR per a 2000. La direcció 
d'explotació continuaria essent del 4 % sobre la suma de les anteriors despeses; Resulta així, 
la següent proposta d'explotació per a l'any 2001: 
 

Energia elèctrica 8.180.447.-
Personal 9.098.490.-
Manteniment ordinari 1.882.635.-
Direcció d'explotació 766.463.-
TOTAL ORDINARI 19.928.034.-
Reposició i millores 1.532.925.-
Purga de fangs 1.600.000.-
TOTAL   23.060.959.-

 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels membres presents acorda : 
 
Primer. Sol·licitar a l'ACA del Departament de Medi Ambient de la Generalitat que sigui renovat 
el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a administració actuant per a 



l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2001. 
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret, al Departament d'Explotació de 
Depuradores que sigui atribuïda la quantitat de 19.928.034.- PTA més IVA (desglossades 
segons la consideració prèvia núm. 4) al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració 
actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer per al 2001, i una previsió per a reposició, 
millores i purga de fangs de 3.132.925 PTA més IVA, per a l'any 2001. 
 
Tercer. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de l'EDAR de 
Montferrer per al 2001, amb el pressupost que li sigui atorgat al Consell per part del l'ACA i 
descomptant un 4 % d'aquest en concepte de gestions a realitzar pel mateix Consell 
directament relacionades amb la realització d'aquest servei. 
 
 
7. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A 
LA INFÀNCIA PER AL PROGRAMA D'INFANTS I ACTIVITATS PREVENTIVES 
 
En data 7 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 2000, 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 4/2000 de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modifica el règim 
d'atorgament de subvencions quan els seus destinataris són ens públics i quan l'objecte estigui 
inclòs en plans o programes, el Departament de Justícia ha proposat el conveni com a fórmula 
idònia de funcionament amb els consells comarcals; i per tant, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament de Justícia per establir els termes de 
col·laboració i cooperació en el desenvolupament i finançament de la Xarxa de serveis i centres 
oberts, pretallers i altres programes diürns preventius, d'acord amb l'establert a l'Ordre de 5 de 
maig de 2000 en matèria de serveis socials d'atenció a la infància i a l'adolescència, que 
representa un import de 500.000 ptes. 
 
Segon. Notificar al Departament de Justícia el contingut d'aquest Decret. 
 
 
8. RATIFICACIÓ DE DECRETS 
 
La secretària dóna compte que s'han dictat els decrets de Presidència núms 26, 28 i 29 de l'any 
2000 que estan pendents de ratificació, el resum dels quals és el següent: 
 



Decret  26/2000, de 6 de novembre: Aprovació de l'addenda del conveni amb el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques modificant el termini de justificació de les inversions 
procedents de la Subdirecció General d'Actuacions Concertades, fins al 15 de novembre de 
2000. 
 
Decret 28/2000, de 16 de novembre: Nomenament de representants tècnic i polític de les sres. 
Dolors Farràs i Teresa Ferrer, respectivament, a la Comissió local per a l’aplicació d'una prova 
pilot del nou model d'atenció a infància en risc. 
 
Decret 29/2000, de 28 de novembre: Aprovació de la memòria i sol·licitud de subvenció per al 
Pla d'Acció Local de Promoció Econòmica de l'Alt Urgell, i proposta de contractació de l'Agent de 
Desenvolupament Local. 
 
I, per unanimitat dels membres presents, es ratifiquen. 
 
 
9. 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 25 a 30/2000, compresos entre els dies 20 d'octubre i la data d'avui. 
* Resolucions núms. 13 a 16/2000, compreses entre els dies 4 d'octubre i la data d'avui. 
 
 
10. MOCIÓ DE CIU SOBRE EL CONTINGUT DEL DRET UNIVERSAL DE COMUNICACIÓ 
 
Moció que presenta al Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell el grup de Convergència i Unió. 
 
La Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de telecomunicacions, estableix el marc jurídic adequat 
per a la plena liberalització del sector de les telecomunicacions. 
 
Un de les finalitats d'aquesta Llei, sota la denominació de "servei universal de les 
telecomunicacions", consisteix a garantir a tots els usuaris, amb independència de la seva 
localització geogràfica, l'existència d'un conjunt definit i accessible de serveis amb una qualitat 
determinada i a preu assequible, que garanteixin la protecció de l’interès general en un mercat 
liberalitzat. 
 
Així mateix, la Llei estableix que el Govern podrà revisar i ampliar els serveis que s’engloben en 
el servei universal de telecomunicacions en funció de l’evolució tecnològica de la demanda de 
serveis de mercat o per consideracions de política social o territorial. 
 
Cal dir que Internet es troba encara en una fase inicial d’implementació, però en tot cas 
l’administració ha de contribuir a posar la xarxa a l’abast de tothom. L’evolució prevista  
comportarà que un percentatge elevat de les comunicacions actuals de veu es transformi en 
transmissió de dades, i per tant, moltes comunicacions mitjançant telefonia bàsica es passaran 
a fer a través d’Internet. Per això, l’accés a les comunicacions a través d’Internet s’ha convertit 



en una necessitat, ja que és un mitjà de comunicació complementari o substitutori de les 
comunicacions de veu convencionals. 
 
Considerant tot l’exposat, atès el procés de liberalització telefònica que comportarà la 
implementació de millors preus en el mercat mitjançant la competència, a la ràpida evolució 
tecnològica del sector de les telecomunicacions, així com la demanda d’aquests serveis per a 
la societat, es considera necessari exigir que l’accés a través d’Internet pugui tenir la 
consideració de servei universal, establint els mecanismes necessaris amb la finalitat que els 
operadors puguin adequar les seves xarxes per proveir els serveis universals en un futur molt 
proper. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Que l’article 37.1.a) de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions, es 
redacti en els termes següents: 
 
 “Que todos los ciudadanos y las empresas puedan recibir conexión a la red telefónica 
pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo dispobible para el público. La 
conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e 
internacionales, permitir la transmisión de voz, fax y datos, así como el acceso a las 
comunicaciones a través de Internet en las condiciones de calidad que se establezcan 
reglamentariamente.” 
 
Segon. Notificar aquesta moció als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels 
Diputats i al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Catalunya, als consells comarcals de Catalunya i als ajuntaments de 
la comarca. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels membres presents, s'aprova la present moció. 
 
El Sr. Mas manifesta explícitament el seu acord i comenta que el Sr. Ganyet, alcalde de la Seu 
i senador pel Grup de l’Entesa Catalana de Progrés, va presentar i es va aprovar un acord al 
Senat en el mateix sentit. 
 
 
11. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Es deixa el punt sense contingut. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
El president posa en coneixement del Ple la mort de l'àvia del conseller Sr. Jordi Brescó Ruiz, 
dimarts d'aquesta setmana, i el Ple manifesta el seu sentit condol i acorda trametre'l al 
conseller i a la seva familia. 
 
Així mateix, donat que ahir, dimecres, va ser assassinat per ETA el Sr. Juan Miguel Gervilla 
Valladolid, agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i que la setmana passada va ésser 



assassinat per la mateixa organització terrorista, el Sr. Francisco Cano, regidor de l'Ajuntament 
de Viladecavalls, el Ple manifesta el seu rebuig unànim i acorda trametre el condol a les 
respectives famílies i corporacions locals. 
 
Pel fet que és l'última sessió plenària de l'any, el president es dirigeix a tots els presents amb 
paraules de felicitació de les festes de Nadal, per al proper any 2001, i per al proper mil·leni, i 
expressa el desig que allò que tots esperem individualment i especialment amb les famílies 
pròpies, es pugui complir. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                                Vist i plau 
                                                                                       El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA: L’acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 757939-B al núm. 757944-B          
i comprèn un total de 6 folis, numerats del 39 al 45. 
 
La Seu d’Urgell, 9 de febrer de 2001 
 
La secretària accidental 


