
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 14 de gener de 
1993, es reuneix a la sala d`actes de l`edifici seu de la corporació el Ple 
del Consell Comarcal de l`Alt Urgell per tal de celebrar sessió ordinària de 
primera convocatòria. Presideix la titular, Ilma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Molinè i hi concorren els següents consellers:

- Joan Busquets i Grau
- Jesús Fierro i Rugall
- Ramon Graell i Hernández
- Pere Planes i Planes
- Angel Porta i Cases
- Joan Reig i Puig
- Ventura Roca i Martí
- Josep Maria Solà i Solà
- Bonaventura Solans i Navarro
- Antoni Vila i Baraut
- Jordi Mas i Bentanachs
- Josep Sarri i Vila
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- Jordi Ribó i Ortodó
- Antoni Capdevila i Tarradellas
- Mercè Cases i Torra
- Ignasi Argerich i Gibert

Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i 
Morán, qui dóna fe de l'acte.

S'hi troba també present l`interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea .

Assisteixen, amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents: 

- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d`Estamariu
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén  
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de Valls d`Aguilar
- Joan Blasi i Planes, alcalde de Valls del Valira.

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovada pel Sr. 
secretari la concurrència de la totalitat de membres de dret que integren la 
corporació,  es  procedeix,  tot  seguit,  a  conèixer  dels  assumptes  següents 
inclosos a l'ordre del dia:

I. ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR

Per unanimitat, fou aprovada l`acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació.

II. ACCEPTACIO SUBVENCIO SOBRE TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS URBANS

A proposta de la Presidència, previ el dictamen favorable de la Comissió 



Informativa d'Hisenda i per unanimitat dels presents, el Ple acorda acceptar 
la subvenció que per un import d`11.440.000 pessetes ha estat atorgada a 
aquest  Consell  Comarcal  per  l`adquisició  de  maquinària  de  recollida 
d`escombraries (camió i contenidors), a l`empara del Decret del Govern de la 
Generalitat,  de  data  14-12-1992,  mitjançant  el  qual  s`aprova  el  Programa 
Específic de Tractament de Residus Sòlids Urbans de l`any 1992, a integrar en 
el Pla Unic d`Obres i Serveis de Catalunya.

III.  MODIFICACIO  DE  LES  BASES  PER  A  L`APLICACIO  DELS  AJUTS  A  DOMICILI 
SUBVENCIONATS PER L`ICASS

A proposta de la Comissió Informativa de Serveis, el Ple del Consell Comarcal 
acorda, per unanimitat, modificar el capítol III de les bases aprovades, en el 
seu dia, per a l`aplicació d`ajudes d`assistència domiciliària, a l`empara del 
conveni  de  col.laboració  entre  el  Consell  Comarcal  i  l`ICASS  per  a  la 
prestació del Servei d`Assistència Social Primària.

Aquesta  modificació  fa  referència  al  règim  de  finançament  de  les  ajudes 
domiciliàries i incideix sobre els criteris de distribució que es consideren 
més adients per tal de repercutir la part d`ajut no subvencionat, equivalent 
al 33% del seu import total, segons siguin els ajuntaments o els propis 
beneficiaris  de  l`ajut  els  obligats  directament  al  pagament  del  dit 
percentatge. A tenor de la modificació esmentada, resten derogades les bases 
del  capítol  III  relatives  al  finançament,  essent  substituïdes  per  les 
següents:

"11a.1. Mensualment, el Consell Comarcal satisfarà directament a l`ajuntament 
afectat el 67% del total de l`ajut. En els casos en què el 33% restant no 
subvencionat sigui a càrrec de l`ajuntament, aquest satisfarà el 100% del 
total de l`import de l`ajut corresponent.

11a.2. Això no obstant, en aquells supòsits en què les famílies disposin de 
mitjans suficients, d`acord amb els criteris de valoració efectuats per les 
assistentes socials, l`ajuntament satisfarà a les dites famílies només el 67% 
del total de l`import total de l`ajut.

12a.  Quan  l`ajuntament,  per  manca  de  recursos,  no  disposi  de  capacitat 
econòmica suficient per a fer front, en un determinat exercici, al pagament 
del 33% de l`ajut, el Consell Comarcal ho avançarà, quedant obligat, en aquest 
cas,  l`ajuntament  a  reintegrar-ho  al  Consell  mitjançant  la  corresponent 
consignació  de  la  despesa  en  el  pressupost  de  l`exercici  immediatament 
posterior. 

13a. Excepcionalment, en aquells casos en què un ajuntament es trobi absolu-
tament incapacitat per a fer front al pagament del dit percentatge, àdhuc 
acollint-se a la fòrmula de la base anterior, el Consell Comarcal, previ 
informe de les Comissions de Serveis Pùblics i d'Hisenda i Règim Interior, ho 
podrà assumir amb càrrec al seu propi presupost. Aquesta resolució comportarà, 
no obstant, la necessitat de verificar un estudi sobre la situació econòmica 
de l`ajuntament afectat, als efectes de recomanar les mesures correctores que 
es considerin convenients per tal de regularitzar la situació.

14a.  El  reintegrament  de  les  aportacions  municipals  en  els  casos  dels 



ajuntaments  acollits  a  la  base  12a.,  s`efectuarà  un  cop  a  l`any,  prèvia 
liquidació que es formularà en el moment de tancar l`exercici.

IV. CONCERT EN MATERIA D`OBJECTORS DE CONSCIENCIA

Per unanimitat i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis, és aprovat 
un projecte de concert entre el Consell Comarcal i el Sr. Director de la 
"Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia (OPSOC)" en 
ordre  a  l`actuació  d`aquesta  corporació  com  a  entitat  receptora  de 
colaboradors socials per a la prestació de serveis a càrrec d`objectors de 
consciència. Queda facultada la Sra. Presidenta de la corporació per a la 
signatura d`aquest concert.

V. PROBLEMATICA ASSIGNACIO QUOTES LLETERES 

La Sra. presidenta introdueix el punt de l`ordre del dia fent una succinta 
exposició del tema i explicant els motius que contribueixen a presentar a la 
consideració del Ple una moció que, en el seu contingut, expressa la greu 
preocupació de tota una comarca, que depèn en gran part dels seus recursos 
lleters, per la limitació de què serà objecte en la seva producció com a 
conseqüència dels criteris seguits en l`assignació de les quotes comunitàries. 

Fa referència a les gestions fetes pel Consell Comarcal prop de la Conselleria 
d`Agricultura de la Generalitat per tal que el termini de 15 dies concedit per 
al.legacions fos més ampli, petició que no ha estat atesa pel Ministeri; en 
aquest sentit, comenta el greuge comparatiu i la discriminació que suposa 
aquest fet pels pagesos de comarques com l`Alt Urgell i la Cerdanya, que basen 
en la llet el seu principal o únic mitjà de vida, respecte a d`altres zones de 
l`estat  espanyol  que  ja  comptaven,  des  de  fa  temps,  amb  l`informació 
necessària per a poder estudiar el problema i preparar les seves reclamacions 
i reivindicacions.  
Tot seguit, la Sra. presidenta dóna lectura a la Moció, expressada en els 
següents termes:

"Atès que:

La comarca de l'Alt Urgell (19 municipis i 1447 Km2) ha viscut de la llet des 
de començaments de segle. Des de 1915 funciona la "Cooperativa Lletera Cadí" i 
una  altra  empresa  "Lleteries  la  Seu"  va  treballar  des  de  1923  al  1990. 
L'agricultura  de  l'Alt  Urgell  es  redueix  a  prats  i  farratgeres  per  a 
l'alimentació del boví, especialment de llet.

De les 41 comarques de Catalunya, l'Alt Urgell ocupa el tercer lloc en la 
producció de llet (sols l'Osona, amb 117.442 habitants i l'Alt Empordà, amb 
90.755, en produeixen més que l'Alt Urgell, amb únicament 19.010 habitants). 
Això és una clara mostra de la dependència que de la llet té tota la comarca.

L'entrada a la CEE, amb la baixa del preu de la llet i el sanejament ramader 
ha acabat amb moltes petites explotacions. A més a més, 140 productors es van 
acollir a l'abandó voluntari de la producció de llet els anys 1986 i 1992.

El  1972  la  fàbrica  "Lleteries  la  Seu"  va  entrar  en  crisi,  quan  Nestlé 
l'abandonà i els pagesos la van comprar. La mateixa central lletera el 1986 va 



començar a davallar fins acabar no sols a zero sinó deixant arruïnats molts 
ramaders de l'Alt Urgell, de la Cerdanya i del Pallars.

El tancament de Lleteries ha estat la causa de:

- que molts ramaders han hagut de plegar,
- d'altres han passat uns anys sense producció o amb poca, fins a tenir la 
seguretat de tenir el producte col.locat en una altra central,
- i finalment els que tenien la fàbrica avalada han hagut de recórrer als 
crèdits bancaris per desfer-se'n.

Tot aquest procés que ha patit l'Alt Urgell i les comarques veïnes, (entrar 
CEE amb la baixa del preu de la llet i el sanejament ramader, i la fallida de 
la  fàbrica), ha fet, per una part, que els aportadors de llet s'hagin reduït 
a la meitat, i que la producció per a molts era millor la del 1985 que la del 
1991, i per altra banda que per si mateix s'ha fet la reordenació del sector 
lacti, i les explotacions que han quedat més estables:

- reduint costos de producció,
- racionalitzant els mitjans de producció,
- perfeccionant el nivell tècnic de les explotacions,
- millorant la higiene i la tecnologia per aconseguir llet de més qualitat, 
- tenir ben sanejada la cabanya ramadera.

Tot això s'ha aconseguit a base de fer millores a les explotacions, amb fortes 
inversions i molts crèdits a tornar.

En aquests moments els ramaders es troben que:

- Uns no tenen notificació de quotes (possiblement per no haver produir llet 
l'any 91, per les raons que s'han apuntat)

- d'altres han rebut la notificació de la quota en base sols a la producció 
del    1991 (que per les diferents circumstàncies esmentades en alguns casos 
ha estat    inferior a la del 1985)

-  i  d'altres,  sobretot  on  els  ramaders  són  més  joves,  han  fet  fortes 
inversions    (per posar-se a nivell europeu i estar en condicions d'acceptar 
el conrear les    finques dels qui amb l'entrada a la CEE no poden continuar) 
i ara es troben    que amb la limitació de quota, no podran tornar els 
crèdits.

El Reial Decret 1988/1991, de 30 de desembre sobre el pla d'ordenació dels 
sector de la llet i dels productes làctics, en l'article 15, apartat 2, diu 
que les quantitats de referència disponibles de la Reserva Nacional podran ser 
assignades als productors que es trobin en alguna de les circumstàncies:

- Que hagin fet o vulguin fer un pla de millora de l'explotació que impliqui 
un    increment de la producció de llet per sobre la quantitat de referència 
(supòsit que es dóna en un elevat nombre de ramaders de l'Alt Urgell).

- que es trobin dins la categoria de joves agricultors

- que tinguin com activitat principal la producció de llet (la totalitat dels 



ramaders de la comarca)

- que l'explotació es trobi emplaçada en zones determinades amb problemes 
específics (som zona de muntanya de finques trossejades, amb pendents i on per 
les característiques climàtiques sols es pot fer ramaderia -prats-).

Per tot l'exposat, la Presidenta eleva al Ple de la corporació la següent 
proposta d'ACORD:

Demanar a l'Excel.lentíssim Sr. Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación:

1.- Que les comarques de muntanya del nostre Pirineu, on sols es pot fer 
ramaderia, tant per les condicions climatològiques com pel trossejament de les 
finques,  les  quotes  lleteres  respectin  la  totalitat  de  la  llet  que  es 
produeix en aquest moment, perquè la rendibilitat de les explotacions no baixi 
més i obligui a l'abandó i al despoblament de zones senceres del Pirineu.

2.- Que a través de la "Reserva Nacional", i en el marc del "Pla de la 
reordenació del sector lleter", la llet que per les diferents circumstàncies 
esmentades anteriorment s'ha perdut a l'Alt Urgell, i la dels qui s'han vist 
obligats  a  acollir-se  a  l'abandó,  es  reintegri  als  productors  actuals 
d'aquesta comarca, on des de fa un segle no s'ha produït res més que llet; tot 
això en benefici del reequilibri de la zona.

La transcrita Moció, amb les propostes en aquella contingudes, és aprovada per 
unanimitat dels 19 membres corporatius presents a la sessió.

VI.- CONVENI AJUNTAMENTS LA VANSA I FORNOLS I JOSA I TUIXEN SOBRE UTILITZACIO 
DE BENS PATRIMONIALS PER A LA PRACTICA DE L`ESQUI NORDIC.

Per unanimitat, el Ple del Consell Comarcal acorda prestar la seva conformitat 
al conveni d`arrendament entre els Ajuntaments de la Vansa i Fòrnols i de Josa 
i Tuixén, pertanyents aquesta comarca, per a la utilizació per part del segon, 
de terrenys i alberg de muntanya de titularitat del primer a fi d`ésser 
explotats  públicament  per  a  la  pràctica  de  l`esquí  nòrdic.  La  corporació 
comarcal  accepta  expressament  la  clàusula  14a.  del  conveni  pel  que  fa 
referència al caràcter d`àrbitre i amigable componedor que li correspondrà al 
Consell  davant  els  conflictes  que  poguessin  derivar-se  entre  ambdòs 
ajuntaments  a  resultes  de  la  interpretació  i  aplicació  del  conveni,  i 
autoritza la Sra. presidenta per a procedir a la seva signatura en nom i 
representació de la corporació comarcal. 

ASUMPTES D`URGENCIA

Fora  de  l`ordre  del  dia  i,  prèvia  declaració  d`assumptes  d`urgència,  a 
proposta  de  la  Sra.  presidenta  s`adoptaren,  per  unanimitat,  els  següents 
acords:

A) SOL.LICITAR A LA JUNTA DE SANEJAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

1. Que sigui l`administració actuant de les obres compreses al "Projecte de 
desconnexió de la xarxa de clavegueram de la Cooperativa Lletera del Cadí", 



redactat per INYPSA i dirigit per l`enginyer del Consell Comarcal, en data 
setembre de 1992, amb un pressupost d`execució per contracta de  24.070.395 
PTA-IVA inclòs.

2. Que assumeixi econòmicament l`actuació "Honoraris de direcció de les obres 
i  despeses  de  control  de  qualitat"  del  projecte  esmentat,  per  un  import 
equivalent al 4% del muntant del pressupost d`execució abans ressenyat.

3. Que sigui el Consell Comarcal de l`Alt Urgell l`administració actuant en la 
direcció  tècnica  de  les  obres,  atès  que  la  seva  execució  requereix  la 
presència continuada a l`obra per discórrer en gran part per carrers urbans.

B)  Informar  favorablement  perquè  la  Diputació  de  Lleida  autoritzi  la 
contractació  unitària  de  l`obra  de  l`Ajuntament  d`Organyà  anomenada 
"Urbanització carrer Montanisell", amb un pressupost total de 12.858.545 PTA.

DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA

La Sra. presidenta facilita informació sobre els següents punts: 

- Dóna compte del Decret de Presidència núm. 1/93 pel qual es delega en el 
vice-president 2n. de la corporació, Sr. Antoni Vila i Baraut, a l`empara de 
l`article 14.2 de la Llei Comarcal, les funcions de cap superior de personal, 
així com en el secretari general de l`entitat, Sr. Josep Lluís Rodriguez 
Morán,  la  direcció  immediata  de  personal  en  la  forma  i  extensió  que  es 
recullen  al  propi  Decret  i  en  l`àmbit  de  les  facultats  que  la  mateixa 
presidenta  havia  assumit  en  aquesta  matèria  com  a  conseqüència  de  quedar 
vacant el lloc de treball de gerent.

- Informa sobre l`escrit tramès pel Sr. Delegat Territorial del Departament 
d`Indústria  i  Energia  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  través  del  qual 
s`acusa rebuda del prec tramès a petició del Sr. Alcalde del municipi de Valls 
d`Aguilar en relació a les interrupcions del servei elèctric a càrrec de 
l`empresa FECSA i en el qual es fa constar que aquestes interrupcions han 
estat degudes a causes de força major comunicades, en el seu dia, per la 
pròpia  empresa  subministra-dora.  Alhora,  i  pel  que  fa  a  les  caigudes  de 
tensió, es recomana, per tal de verificar-les, la col.locació d`un voltímetre-
registrador.

- Informa també sobre l`escrit tramès pel Govern Civil de Lleida en relació a 
la petició de zona catastròfica que es va cursar per a tres municipis de la 
comarca amb motiu dels aiguats del passat mes de setembre i en el que es 
comunica  que  la  Comissió  de  Govern  de  l`esmentat  organisme  provincial  va 
prendre l`acord d`elevar l`expedient al Ministeri de l`Interior per a la seva 
resolució, amb informe desfavorable d`aquesta Comissió, tenint en compte la 
limitada extensió geogràfica dels danys i la transferència a la Generalitat de 
competències en matèria d`infrastructures agràries, no obstant el qual el 
Govern Civil explicita la seva voluntat de recolzar qualsevulla iniciativa que 
a nivell estatal o autonòmic es pugui intentar per a tractar de pal.liar els 
danys ocasionats.

- Dóna compte de l`escrit tramès pel Parlament de Catalunya acusant rebuda a 
la Moció aprovada pel plenari comarcal en relació al reconeixement de les 



comarques de muntanya com a àrea de planificació diferenciada dins del Pla 
Territorial General de Catalunya i anunciant la seva remisió a la Mesa del 
Parlament.

- Sol.licita la felicitació del Plenari a la direcció de l`Hotel Andria de la 
Seu, per la merescuda menció honorífica que li ha estat reconeguda per la 
Generalitat al mèrit hoteler.

- Fa referència a la visita cursada al conseller d`Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, seyor Marimon, en la qual se li varen plantejar les justes queixes 
d`aquesta comarca a l`entorn de la distribució de les quotes lleteres, essent 
informats de la petició de pròrroga d`al.legacions demanada al Ministeri de 
Madrid per la Conselleria sense cap resultat positiu, tal com ja s`ha dit en 
la  presentació  de  la  Moció  inclosa  en  un  dels  punts  de  l`ordre  del  dia 
d`aquesta sessió. En la mateixa entrevista, diu, s`han tocat d`altres temes 
com ara la necessitat de complementar el finançament del programa de la xarxa 
d`aigua  de  la  comarca  amb  dotació  procedent  de  la  ZOE,  el  retard  en  el 
cobrament  de  les  indemnitzacions  provinets  del  sanejament  ramader  i  la 
lentitud  que  s`observa  en  l`execució  i  l`arranjament  de  les  carreteres 
finançades per la ZOE.

S`ha aprofitat l`estada per a tractar, conjuntament amb l`Alcalde de la Seu, 
de la possibilitat d`aprofitar les instal.lacions militars del Pla de les 
Forques amb un servei afecte a la cria caballar, mitjançant el trasllat dels 
caballs bretons que actualment tenen el seu assentament a Ecija. El tema és 
considerat d`interès pels beneficis que podria comportar per a la comarca, en 
ser  el  caball  breton  una  especie  molt  apreciada  i  remptable,  a  més  de 
constituir un element important a tenir en compte en la neteixa dels boscos.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s`aixecà la sessió a les 22,30 
hores,  de  la  qual  s`estèn  la  present  acta  que  és  signada  per  la  Sra. 
presidenta, amb mí el secretari; la qual cosa certifico.

     LA PRESIDENTA                              EL SECRETARI



DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858554 al 
núm. 858560, i comprèn un total de 7 folis, numerats del 2 al 8.

La Seu d'Urgell, 12 de febrer de 1993

EL SECRETARI


