
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 11 de febrer 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
- 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
- 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 .

Excusaren la seva assistència els consellers, senyors Joan Reig i Puig i 
Antoni Capdevila i Tarradellas

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

- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d`Estamariu
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de Valls d`Aguilar
- Joan Blasi i Planes, alcalde de Valls del Valira.
- Ramon Noguera i Prat, alcalde del Pont de Bar

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovada pel Sr. 
secretari la concurrència del quòrum necessari d`assistència perquè la sessió 
pugui  ser  vàlidament  iniciada,  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. PROGRAMA D`ACTUACIONS A LA XARXA DE CAMINS, ANY 1993

El conseller ponent de l`àrea d`infrastructures, senyor Solans, presenta, tot 
seguit, a la consideració del Plenari corporatiu el Programa d`Actuacions a la 
Xarxa de Camins per a 1993, juntament amb les corresponents Bases per a la 
seva execució i el dictamen favorable de la Comissió Informativa, en el qual 
programa  s`inclouen,  esencialment,  totes  aquelles  actuacions  pendents  de 
realitzar i que figuraven en la reserva del programa anterior, a més de 
contemplar  també  diferents  dotacions  destinades  atendre  les  despeses  de 
conservació  de  la  xarxa,  romanents  d`imprevistos  i  treballs  topogràfics. 
D`altra banda, i seguint els mateixos criteris dels programes passats, s`ha 
previst un conjunt d`actuacions per a l`exercici de 1994 que s`incorporarien 
automàticament a l`exercici actual, seguint l`ordre de prelació que assenyala 
el mateix programa en cas que, per circumstàncies imprevisibles, hagués de 
quedar sense executar qualsevulla de les obres considerades prioritàries per a 
enguany.

Els presents, després de manifestar la seva adhesió unànim al dictamen de la 
Comissió d`Infrastructures pel que fa a les línies d`actuació seguides en la 
formació i elaboració d`aquest Programa, ACORDAREN per unanimitat :

Primer. Aprovar inicialment el Programa d`actuacions a la xarxa de camins 
veïnals de la comarca per a l`any 1993 i les Bases per a la seva execució, 
juntament amb els resums, annexos 1, 2, 3 i 4 i plànol, tal com hi figuren 
incorporats al respectiu expedient i en el contingut dels quals es ratifiquen.

Segon. Sotmetre l`esmentat Programa i documentació annexa i complementària a 
informació  pública  per  un  termini  de  trenta  dies,  mitjançant  la  seva 
publicació  al  tauler  d`anuncis  de  la  corporació,  al  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat  i  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  per  tal  d`atendre 
reclamacions. Transcorregut el plaç expositori sense que s`hagi interposat cap 
al.legació, reclamació o suggeriment, l`acord inicial d`aprovació esdevindrà 
definitiu.

III. CANVI D`OBRA INCLOSA AL PLA ESPECIFIC DE LA DIPUTACIO ANY 1989

Autoritzat  per  la  Comissió  de  Govern  de  la  Diputació  de  Lleida,  previ 
l`informe favorable del Ple d`aquesta corporació, el canvi de la subvenció 
prevista  en  l`obra  del  Pla  Específic  núm.  3/AU  de  l`any  1989,  titulada 
"Primera fase de construcció d`un magatzem municipal" de l`Ajuntament de Coll 
de  Nargó,  per  tal  de  destinar-la  a  l`obra  anomenada  "Ampliació  parc  de 
bombers" els presents, per unanimitat i a proposta de la Comissió Informativa 
d`Infrastructures,  acordaren  informar  favorablement  a  la  Diputació  perquè 
autoritzi la contractació de l`esmentada obra i comunicar aquest acord a l`ens 
provincial mitjançant el lliurament de la corresponent certificació.

IV.- SUBVENCIO EN MATERIA D`INFORMACIO AL CONSUMIDOR I A L`USUARI

El conseller Sr. Ventura Roca, com a President de la Comissió Informativa de 
Serveis, informa sobre l`Ordre de 7 de febrer de 1989, del Departament de 
Comerç,  Consum  i  Turisme  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  la  qual 



s`estableixen els criteris de distribució i el procediment per a la concessió 
de subvencions a les corporacions locals en matèria d`informació al consumidor 
i a l`usuari, a l`empar de la qual s`ha elaborat i aprovat per la Comissió de 
l`àrea el programa i pressupost de despeses de les actuacions previstes per a 
enguany en relació a l`orientació de l`esmentada campanya, per al finançament 
de la qual es va demanar una subvenció de 2.217.510 pessetes, equivalent al 
50%  del  cost  total  pressupostat;  aquesta  subvenció  s`ha  sol.licitat  amb 
caràcter urgent, atès la premura del termini concedit per a demanar-la, per 
Decret de la Presidència del Consell Comarcal, de data 27 del passat mes de 
gener.

I el Ple del Consell Comarcal, en congruència amb la finalitat que aquest 
finançament tracta de cobrir, ACORDA, per unanimitat dels membres corporatius 
presents a la sessió, ratificar i manifestar la seva conformitat amb el Decret 
de la Presidència núm. 3/93, la part dispositiva del qual és del següent tenor 
literal :

Primer. Aprovar el pressupost de despeses de les activitats a dur a terme per 
aquest Consell Comarcal durant el corrent exercici en matèria d`informació al 
consumidor i a l`usuari.

Segon. Demanar, a l`empar de l`esmentada Ordre, una subvenció de  2.217.510 
PTA, equivalent al 50% de la despesa total prevista per a l`exercici.

V. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL SOBRE PAGAMENT DE LLOGUER DE 
LOCAL

En relació al punt de l`odre del dia, la Sra. presidenta comença per fer una 
referència a la intervenció del portaveu del grup comarcal del PSC en la 
sessió plenària de data 12 de novembre de 1992, amb motiu de debatre`s els 
comptes  dels  pressupostos  de  l`entitat  i  en  la  qual  expressava  la  seva 
disconformitat  a  què  el  Consell  Comarcal  continués  fent-se  càrrec  de  les 
despeses de funcionament de l`Oficina de Benestar Social, molt específicament 
pel que fa al cost de lloguer del local, ja que entenia que aquestes despeses 
haurien  d`anar  exclussivament  a  càrrec  del  Departament  competent  de  la 
Generalitat en tractar-se d`una oficina territorial que depèn de la Comunitat 
Autònoma. Arran d`aquesta intervenció, diu la Sra. presidenta, i tot i que les 
negociacions amb Benestar Social per a cobrir la despesa ja s`havien realitzat 
de  molt  abans,  les  gestions  s`han  tornat  intensificar  fins  al  punt 
d`aconseguir que el Departament es faci càrrec del lloguer durant el temps 
precís de permanència de l`oficina al carrer de Sant Ermengol, que es calcula 
en sis mesos, i fins que no s`operi el trasllat de l`oficina al nou local 
contigu a la nova estació de l`Alsina Graells. 

Aquesta cobertura provisional del lloguer, continua dient la Sra. Majoral, 
serà objecte d`un projecte de conveni pendent de trametre's al Consell per 
part del Departament i demana al consistori que, independentment de la seva 
posterior ratificació pel Ple, s`autoritzi a la presidència per a procedir a 
la signatura de l`esmentat conveni.

Els presents, per unanimitat, acorden de conformitat amb la proposta de la 
Sra. Presidenta.



VI.  PROGRAMA  D`ACTUACIONS  ALS  PETITS  NUCLIS  I  AL  POBLAMENT  DISSEMINAT: 
PROJECTE DE SENYALITZACIO DE RUTES TURISTIQUES

A continuació, es dóna compte d`un dictamen de la Comissió Informativa de 
Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica expressat en els següents 
termes:

"En base al finançament previst al Pla Comarcal de Muntanya, la Direcció 
General  de  Planificació  i  Acció  Territorial  del  Departament  de  Política 
Territorial i Obres Públiques ha elaborat un programa anomenat "Actuacions als 
petits nuclis i al poblament disseminat", programa que té com a objectiu 
genèric  la  millora  del  benestar  de  la  població  rural  a  través  de  la 
consolidació de les infrastructures bàsiques i de l`optimització dels recursos 
de la zona.

El contingut del Programa ve marcat per dues característiques principals:

- Beneficiar de manera fonamental als petits nuclis de població o l'hàbitat 
dispers, defungint de localitzar les actuacions a la capital comarcal o als 
centres més importants.

- L`aportació de la Direcció General es limita a una xifra fixa i determinada 
essent susceptible de cobrir el cost total del projecte o només una part 
d`ell.

Les actuacions dutes a terme als darrers anys per aquest Consell Comarcal a 
l`empar  del  finançament  que  facilita  la  Direcció  General  a  través  de 
l`esmentat Programa són les següents:

- Racionalització de la xarxa de ràdio-telecomunicacions.
- Senyalització identificativa dels nuclis de població i orientativa en els 
punts de cruïlla a nivell de tota la comarca.

Vistes les necessitats actuals a cobrir i amb la voluntat expressa d`anar 
desenvolupant  gradualment  i  en  la  mesura  de  les  possibilitats  i  recursos 
existents, el potencial cultural i turístic que alberga la nostra comarca de 
l`Alt Urgell, la Comissió Informativa de Promoció i Foment de l'Activitat 
Sòcio-econòmica proposa al Ple del Consell Comarcal la següent actuació a 
emprendre per a enguany en el marc del finançament que atorga la Direcció 
General de Planificació i Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya 
dins del Programa d'actuacions als petits nuclis i al poblament disseminat:

-  DISSENY I SENYALITZACIO D`ITINERARIS I RUTES TURISTIQUES en les diverses 
modalitats de bicicleta, passejada, excursionisme...etc.

I, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 17 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Aprovar el Dictamen de la Comissió Informativa de Promoció i Foment de 
l`Activitat  Sòcio-econòmica  amb  la  proposta  d`actuació  projectada  per  a 
enguany  dins  del  Programa  d`actuacions  als  petits  nuclis  i  al  poblament 
disseminat.



Segon. Donar trasllat d`aquest acord a la Direcció General de Planificació i 
Acció Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya per tal que pugui analitzar la viabilitat de la 
proposta i, si s`escau, iniciar-ne la corresponent tramitació administrativa.

VII.- REGLAMENT TECNIC DE LA DENOMINACIO COMARCAL DE PRODUCTES ALIMENTARIS DE 
LA COMARCA DE L`ALT URGELL

Fou  presentat  a  la  consideració  del  Plenari  corporatiu  el  projecte  de 
Reglament Tècnic de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris d`aquesta 
comarca, el qual ha estat redactat per la Comissió Comarcal de Certificació, 
constituïda al si d`aquest Consell, i elevat al plenari, un cop dictaminat 
favorablement per la Comissió Informativa de Promoció i Foment de l`Activitat 
Sòcio-econòmica. 

El conseller ponent de l`esmentada Comissió, Sr. Solà, després d`assenyalar 
que s`han tractat d`adaptar les clàusules generals que ofereix un Reglament 
tipus d`aquesta naturalesa a les característiques i elements diferenciadors de 
la  nostra  comarca,  fa  un  resum  dels  principals  aspectes  que  conté, 
principalment pel que fa referència a la composició dels membres que composen 
la Comissió i a la concreció dels productes autòctons susceptibles de gaudir 
d`aquesta denominació, com ara el bull, el formatge de llet de cabra, la mel i 
les herbes, relació que no es pot considerar tancada ja que queda oberta a 
l`admisió de nous productes sempre i quan es donin els necessaris requisits de 
garantia de qualitat, d`elaboració i de volum de comercialització.

L`esmentat  text  reglamentari,  que  ha  estat  a  la  disposició  dels  senyors 
membres corporatius a partir de la convocatòria de la sessió, es sotmet a la 
deliberació  de  Plenari  i  no  haven-hi  cap  intervenció  al  respecte,  per 
unanimitat s`adopta el següent ACORD: 

Primer. Aprovar inicialment, en congruència amb el dictamen de la Comissió 
Informativa de Promoció i Foment de l`Activitat Sòcio-econòmica, el Reglament 
Tècnic de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris de la Comarca de 
l`Alt Urgell.

Segon. Sotmetre  a  informació  pública  l`esmentat  Reglament,  a  efectes  de 
recollir  al.legacions  o  suggeriments,  mitjançant  l`oportuna  publicació  al 
taulell d`anuncis de la corporació, al Diari Oficial de la Generalitat i al 
Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en  el  ben  entès  que,  transcorregut 
l`esmentat termini sense que hi hagi hagut reclamacions, l`acord d`aprovació 
inicialment adoptat esdevindrà definitiu.

VIII.- SOL.LICITUD DE DUES SUBVENCIONS AL DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I 
TURISME

Vista l`Ordre de 10 de febrer de 1988, de la Conselleria de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC núm. 960 de 2-3-
1988, per la qual s`estableixen els criteris de distribució i el procediment 
per  a  la  concessió  de  subvencions  en  el  marc  del  programa  de  política 



turística per a l`any 1988, i la convocatòria feta per a l`any 1993 a l`empar 
de l`esmentada Ordre.

Vista la normativa continguda a la sessió 1, capítol I, articles 1 i 2 de 
l`Ordre,  que  fa  referència  als  ajuts  susceptibles  d`ésser  concedits  per 
accions destinades a activitats de promoció turística.

Atès que aquest Consell Comarcal es planteja com a objectiu per a enguany dur 
a terme, dins d`aquest àmbit d`activitats, un conjunt d`accions adreçades a la 
promoció turística de la comarca de l`Alt Urgell, mitjançant la difussió de 
material gràfic i audio-visual per tal de donar a conèixer la variada oferta 
que en aquest sector presenta la nostra comarca.

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  a  la  proposta  de  la  Comissió 
Informativa de Promoció i Foment de l`Activitat Sòcio-econòmica, ACORDA, per 
unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió :

Primer. Aprovar la campanya a dur a terme pel Consell Comarcal durant l`any 
1993 en ordre a les activitats que cal endegar per a la promoció del turisme a 
la nostra comarca i que es poden concretar en les següents actuacions:

-  Edició  de  fulletons  turístics,  format  tríptic,  per  a  la  divulgació  de 
caràcter    general.
- Edició de fulletons de rutes i itineraris turístics.
- Calendari 1994.
- Reedició de material divers: videos, enganxines i fulls serveis turístics.

Segon. Aprovar el pressupost de despeses de la campanya.

Tercer. Acollir-se a la convocatòria d`enguany del Departament de Comerç, 
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya i sol.licitar, al seu empar, 
una subvenció del 50% del cost de la despesa que la campanya comporta, en base 
al pressupost de la inversió que hi figura com a annex del present acord i 
conformement amb la cobertura màxima que assenyala l`article 2 de l`Ordre 
abans esmentada.

Així mateix, atès que l`article 3, secció 2 del capítol 1 de la pròpia Ordre 
de 10 de febrer de 1988, preveu també una línia d`ajuts per a la creació de 
noves oficines d`informació turística i millora de l`eficàcia i funcionament 
de les existents.

Considerada  la  necessitat  de  procurar  una  substancial  millora  en  el 
funcionament de l`oficina comarcal actualment existent, de cara a revaloritzar 
la seva imatge exterior, ampliar serveis i revitalitzar el seu rendiment.

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  d`acord  amb  la  proposta  de  la  Comissió 
Informativa  de  Promoció  i  Foment  de  l`Activitat  Sòcio-econòmica  i  per 
unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Quart. Aprovar la memòria i pressupost de la inversió a realitzar, durant 
l`any 1993, en ordre a actuacions de millora en el funcionament de l`oficina 
d`informació i promoció turística de la comarca.

Cinquè. Acollir-se a la línia d`ajuts que dins d`aquest apartat preveu l`Ordre 



de 10 de febrer de 1988 i sol.licitar, al seu empar, una subvenció equivalent 
al 50% de la despesa a efectuar per tal concepte.

Sisè. Facultar  la  Il.lma.  Sra.  presidenta  del  Consell  Comarcal  perquè 
formalitzi  la  corresponent  sol.licitud  i  acompanyi  tota  la  documentació 
necessària amb vista a la plena efectivitat de les subvencions demanades per 
tots dos conceptes.

IX. MOCIO DEL GRUP DEL PSC SOBRE ENTREGA MENSUAL RELACIO DE FACTURES

Tot seguit, es llegeix una Moció presentada pel grup comarcal del PSC, amb el 
següent text literal.

"MOCIO SOBRE LA NECESSITAT QUE ELS GRUPS REPRESENTANTS AL CONSELL COMARCAL 
DISPOSIN MENSUALMENT D`UNA RELACIO DE TOTES LES FACTURES.

Atès  que  es  constata  que  els  consellers  comarcals  disposen  de  molt  poca 
informació sobre les despeses ordinàries i extraordinàries que el Consell 
Comarcal realitza en la seva activitat habitual.

Atès que és un dret dels membres de la corporació estar degudament informats 
de tot el que afecta al funcionament del Consell.

Atès que la informació sobre les despeses que diàriament es produeixen és 
bàsica  per  a  exercir  les  funcions  que  la  Llei  Comarcal  atribueix  als 
consellers,

Atès que és una pràctica habitual a moltes corporacions locals el facilitar 
als seus membres una relació periòdica de factures,

proposa al Ple de la Corporació l`adopció del següent ACORD :

- Que es faciliti als consellers comarcals, mensualment, una relació de les 
factures de totes les despeses que s`hagin generat en el període precedent".

Finalitzada la lectura, pren la paraula el portaveu del grup autor de la 
Moció, senyor Mas i Bentanachs, per a ratificar-se en el seu contingut sense 
afegir-ne quelquom més ja que, al seu entendre, s`explica per ella mateixa i 
no fa més que tractar de convertir en pràctica usual i ordinària un aspecte 
puntual de la informació que, fins i tot, comptava amb la bona predisposició 
d`un membre corporatiu del mateix grup majoritari.

La Sra. presidenta presenta la Moció a debat i, seguint la normativa del 
Reglament Orgànic Comarcal, concedeix la paraula als portaveus dels diferents 
grups, començant pel de menor representació.

El  senyor  Ignaci  Argerich,  pel  grup  del  PP,  diu  que  es  reserva  el  dret 
d`intervenir, si s`escau, més endavant en el curs del debat i es trasllada, 
tot seguit, la paraula a la portaveu del Grup de PPP, Sra. Mercè Cases, la 
qual intervé per a manifestar que s`adhereix a la Moció presentada.

A continuació, pren la paraula el portaveu del Grup de CIU, senyor Fierro i 
Rugall,  el  qual  manifesta  que  comparteix  únicament  una  part  de  la  moció 



referida al dret dels consellers a rebre informació sobre tota la documentació 
que afecti a qualsevol aspecte de l`activitat de la corporació i aquest és un 
dret que ningú posa en dubte, doncs està perfectament regulat en les lleis i 
els reglaments; precísament i en compliment d`ell, diu el conseller, a cap 
membre corporatiu se li ha negat mai el lliure accés als arxius, expedients i 
documentació en general de la casa i, per tant, crida l`atenció i no és gens 
de procedent emprar frases com la de que "els consellers comarcals disposen de 
molt poca informació...." 

En definitiva, el Sr. Fierro manifesta que el seu grup corporatiu estaria 
disposat a donar suport a la moció, partint del fet incontrovertible de la 
transparència d`informació ja existent, a condició què s`acceptin determinades 
esmenes al seu text i a la proposta d`acord. En aquest sentit, la posició del 
grup majoritari pel que fa la introducció d`esmenes és la següent :

- Acceptar els paràgrafs 2 i 3 i treure el paràgraf 1 de la moció, per 
improcedent, i el 4 per innecessari.

- Modificar la proposta d`acord que quedaria redactada en en els següents 
termes:

" Que amb una periodicitat mensual i dos dies abans d`ésser presentada a la 
Comissió de Finances, es posi a la disposició de tots els membres corporatius 
que  vulguin  examinar-la,  una  relació  de  les  factures  del  mes  anterior 
lliurades per la Intervenció de Fons Comarcal."

El Sr. Fierro considera que aquesta proposta alternativa es troba més en la 
línia dels aspectes formals que ha guardar mínimimament qualsevol corporació 
pública i garanteix, en la mateixa mida que pretèn la moció, la disponibilitat 
dels membres corporatius a obtenir una plena informació de la facturació. El 
conseller finalitza dient que fora bó que el Sr. Mas assistís més asiduament a 
les  reunions  de  la  comissió  i  possiblement,  d`aquesta  manera,  estaria  en 
disposició de rebre més informació i d`exposar amb més amplitud els seus 
plantejaments.

Per al.lusions, el Sr. Mas contesta que no vol polemitzar sobre la última 
consideració feta pel senyor Fierro ni donar més explicacions sobre la seva 
asiduïtat a les reunions ja que cadascun coneix de sobra les seves obligacions 
i la distribució de les seves ocupacions, tot i recordar al conseller que se`n 
donen  casos,  com  ara  el  d`aquest  mes,  en  què  la  Comissió  no  ha  estat 
convocada.

Pel que fa a les esmenes propostes, manifesta el Sr. Mas que el seu grup manté 
la Moció tal com s`ha presentat i únicament estaria d`acord, amb vista a no 
sobrecarregar  la  feina  administrativa,  en  què  la  relació  de  factures 
s`entregués només al cap de cada grup corporatiu. Fora d`això, considera que 
és  ben  raonable  i  no  atempta  a  cap  principi  formalista  d`una  institució 
pública, el facilitar una còpia de la relació de factures com a pràctica 
normal  d`actuació,  pràctica  que  ja  s`habia  iniciat,  fins  i  tot,  quan  el 
Consell  Comarcal  tenia  la  seva  seu  a  Bisbe  Guitart  i  que  no  entén  com 
s`arribat a trencar; la millor mostra de la clara voluntat de transparència 
que ha volgut deixar palesa el Sr. Fierro en la seva intervenció anterior, diu 
el  Sr.  Mas,  ha  de  manifestar-se  a  través  de  vies  d`informació  com  la 
reivindicada en la Moció; en definitiva, el Sr. Mas conclou dient que o 



s`accepta la moció d`acord amb la proposta formulada o el grup que representa 
no està en disposició d`acceptar les esmenes.

Sense cap mes intervenció i seguint la normativa aplicable, la Sra. presidenta 
sotmet a votació ordinària del plenari les esmenes a la moció proposades pel 
grup de CIU, amb el següent resultat :

- Vots a favor de les esmenes:  11 
- Vots en contra de les esmenes: 5 
- vots d`abstenció: 1 

Tot seguit, la Sra. presidenta sotmet a votació ordinària la Moció presentada 
pel grup del PSC, amb el següent resultat :

- Vots a favor de la Moció:  5
- Vots en contra de la Moció: 11
- vots d`abstenció: 1  

Així doncs, la Presidència declara adoptats els següents ACORDS:

Primer. Aprovar les esmenes a la Moció, presentades pel Grup de CIU, per 11 
vots a favor, 5 vots en contra i una abstenció.

Segon. Rebutjar la Moció presentada pel grup del PSC, per 11 vots en contra, 5 
vots a favor i una abstenció

X. MOCIO DEL GRUP CORPORATIU DEL PSC SOBRE AFECTACIO I PAGAMENT DE FONS DE 
SUBVENCIONS PROVINENTS DELS PUOIS I PLANS ESPECIFICS 

Tot seguit, fou llegida una Moció del grup corporatiu del PSC-PSOE expressada 
en els següents termes:

"MOCIO SOBRE LA TRANSFERENCIA ALS AJUNTAMENTS DELS DINERS DEL PLA UNIC D`OBRES 
I SERVEIS I DEL PLA ESPECIFIC DE LA DIPUTACIO

Donat que els diners corresponents al Pla Unic d`Obres i Serveis de Catalunya 
i al Pla Específic de la Diputació de Lleida són transferits als ajuntaments a 
través del Consell Comarcal, a diferència del què es feia abans de l`entrada 
en funcionament dels Consells, en què aquests diners es trasferien directament 
als ajuntaments.

Vist que, en aquesta nova situació, es produeixen cada vegada més retards 
injustificats  per  part  del  Consell  Comarcal  en  les  transferències  als 
ajuntaments d`uns diners que el Consell ja ha rebut, i

Vist que aquesta circumstància agreuja les tensions habituals en la tresoreria 
dels ajuntaments i perjudica, per tant, els acreeedors que han dut a terme les 
obres contractades pels respectius municipis,

proposa al Ple de la Corporació l`adopció del següent ACORD :

a) Que siguin considerats de caràcter finalista els diners que rep el Consell 
Comarcal de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida destinats 



al pagament de les subvencions per als ajuntaments, procedents del Pla Unic 
d`Obres i Serveis i del Pla Específic de la Diputació.

b) Que, una vegada ingressats en la caixa del Consell Comarcal, aquests diners 
siguin transferits, en un termini entre 3 i 5 dies, als respectius ajuntaments 
que en siguin els destinataris".

Després de la lectura de la Moció, el senyor Mas Bentanachs, com a portaveu 
del grup del PSC, intervé per a ratificar-se en la mateixa i fer constar que 
no cal allargar-se massa en consideracions que entén que són prou clares, puix 
que estan fonamentades en fets concrets d`alguns ajuntaments que han vist com 
el pagament de les seves subvencions provinents dels plans de cooperació han 
sofert retards de fins a dos i tres mesos; demana al Plenari el recolçament de 
la Moció.

Seguidament, la presidenta, senyora Majoral, procedeix a donar lectura d`un 
acord plenari tramès per l`Ajuntament de Ribera de l`Urgell del qual considera 
oportú informar, al fil d`aquest punt de l`ordre del dia, ja que s`expressa en 
els mateixos termes que la Moció, tot i assenyalar que reglamentàriament no 
s`hauria  d`acceptar  pel  fet  de  presentar-se  fora  de  termini  i  no  ser-hi 
present  en  aquesta  sessió  ni  el  conseller-alcalde  ni  cap  representant  de 
l`Ajuntament en qüestió. 

Després  d`aquest  incís,  s`obre  el  corresponent  debat  i  la  Presidència 
concedeix  la  paraula  als  representants  dels  diferents  grups  corporatius 
començant pel senyor Ignasi Argerich del PP, el qual s`excusa d`intervenir en 
un  primer  moment  a  l`espera  de  què  ho  pugui  fer,  si  s`escau,  durant  el 
transcurs del debat.

La senyora Mercé Cases, pel Grup del PPP, manifesta que dóna el seu suport a 
la Moció presentada.

Intervé,  seguidament,  el  conseller  de  CIU  i  president  de  la  Comissió 
Informativa de Finances i Règim Interior, senyor Vila i Baraut, per assenyalar 
que es troba summament sorprés i decebut pels termes en què s`ha redactat 
aquesta Moció i per la nota que, arran d`ella, s`ha fet a la premsa; no entèn 
la finalitat que amb això s`ha pretès perseguir com no sigui la de sembrar 
demagògia i afany de protagonisme, amb un desconeixement total de la realitat 
sobre el procés de tramitació que segueixen aquestes subvencions i dels passos 
que s`han de donar abans de poder lliurar-se els diners als ajuntaments; 
lamenta el senyor Vila que mocions com aquesta tractin d`introduir elements de 
confusionisme i desestabilització amb l`intent de provocar el desprestigi de 
la institució. El Sr. Vila vol deixar constància clara que el Consell Comarcal 
realitza els pagaments de les certificacions a partir del precís moment en què 
aquestes han rebut tots els controls reglamentaris i s`han fet els lliuraments 
de fons per part dels organismes subvencionadors i, si en alguna ocasió s`han 
produït retards, aquests no són imputables a l`administració comarcal que, per 
cert  i  en  alguns  casos  excepcionals  de  necessitat  apremiant  per  part  de 
determinats ajuntaments, ha tingut, fins i tot, la deferència d`avançar fons 
quan encara el propi Consell Comarcal no els havia rebut. D`altra banda, són 
de sobra coneguts els problemes de tresoreria que en els últims anys tenen les 
diferents administracions, la qual cosa fa que el lliurament material dels 
diners provinents de les subvencions es faci, en la majoria d`ocasions, amb 
notables demores. Finalment, i en base a l`exposat, el conseller Sr. Vila 



considera la Moció improcedent i absurda la proposta d`acord formulada sobre 
el caràcter finalista dels diners provinents dels Plans, atès que per llei ja 
tenen  aquesta  consideració  i,  per  tant,  és  matèria  sobre  la  que  no  cal 
pronunciar-se.

En torn de rèplica, el senyor Mas, a partir del que considera una Moció 
constructiva i presentada des de la perspectiva del tarannà amistós que deu 
presidir  la  relació  entre  administracions  locals  davant  de  problemes  de 
finançament  que  els  són  comuns,  explicita  la  seva  sorpresa  per  les 
manifestacions fetes pel senyor Vila en la seva anterior intervenció i que no 
arriba entendre si no és que aquell pensi més que com a alcalde-president d`un 
ajuntament, com a component d`un grup polític comarcal. En aquest sentit, el 
senyor Mas vol deixar palès que el seu propòsit en el moment de traslladar la 
moció  als  alcaldes  de  la  comarca,  no  era  la  de  desestabilitzar  ni 
desprestigiar a ningú, sinó tan sols de transmetre la preocupació d`un tinent 
d`alcalde de finances d`un determinat ajuntament i fer sensibles als altres 
mandataris municipals davant d`una situació anòmala que distorsiona la marxa 
normal de les obres i que ja havia estat denunciada per algun alcalde donant 
lloc  a  un  estat  d`opinió  compartit  de  forma  bastant  generalitzada  a  la 
comarca.

No és il.lustratiu, diu el conseller, adduir l`argument de què els pagaments 
es fan en el moment oportú, perquè es podria pensar que aquest moment es 
produeix quan hi ha liquidesa a la caixa de la corporació comarcal, i és per 
aquesta  raó  que  es  diu  a  la  Moció  que  els  diners  siguin  considerats  de 
caràcter  finalista  en  el  sentit  de  lliurar-se  als  ajuntaments  tan  aviat 
l`import de les subvencions, tardin el que tardin, arribin al Consell, per a 
l`efectivitat del qual ja es demana un termini prudencial d`entre 3 i 5 dies; 
es tracta en definitiva, continua dient el senyor Mas, de procurar que no es 
tornin a repetir, entre d`altres, casos concrets com aquell en què els diners 
d`una certificació havien sortit de la Diputació el dia 7 d`octubre de 1992 i 
no havien arribat a un ajuntament fins al 5 de febrer següent.

El conseller finalitza aquesta intervenció demanant que el tema sigui pres amb 
serietat,  deixant  de  banda  qualsevol  tipus  de  partidisme;  reitera  que  la 
difusió de la Moció no ha estat motivada per un afany de protagonisme sinó de 
corresponsabilitat en un tema que afecta molt directament als interessos de 
les arques municipals i de la imatge exterior de les institucions; per aquesta 
raó, considera que votar en contra de la Moció seria greu i, fins a tal punt 
seria  greu  que,  previs  els  assessoraments  legals  oportuns  dels  que  ja 
disposen, el seu grup corporatiu es veuria en l`obligació d`emprendre les 
accions  legals  oportunes  per  tal  d`obtenir  una  declaració  judicial  que 
obligués a l`administració comarcal contra la pràctica d`entretenir fons amb 
destí als ajuntaments. El conseller demana a la Presidència que la votació 
d`aquesta Moció es faci nominalment.    

Per al.lusions, el Sr. Vila vol deixar clar que quan va al.ludir a problemes 
de tresoreria de les administracions, es va referir concretament a les demores 
que  es  produeixen,  moltes  vegades,  en  la  transferència  de  fons  i  nega 
rotundament  que  aquestes  demores  hagin  estat  provocades  des  del  Consell 
Comarcal,  llevat  d`un  cas  concret  en  què  per  raons  de  deficiències 
administratives, imputables en part a l`ajuntament, va quedar ajornada per la 
Diputació la tramesa d`uns fons provinents del Pla Específic. 



Seguidament, la Presidència dóna la paraula al conseller portaveu del Grup de 
CIU, senyor Fierro Rugall, el qual manifesta, a títol personal que es veu en 
l`obligació de rebutjar la Moció en considerar-la publicista i partidista; vol 
fer constar al Sr. Mas que el Consell Comarcal segueix puntualment i amb rigor 
la tramitació que marca la normativa dels Plan d`Obres i Bases dels Plans 
Específics pel que fa al curs que han de tenir les certificacions, i en cap 
cas s`entreté el lliurament dels diners, un cop s`han transferit al Consell 
per part dels organismes subvencionadors; adhuc més, li consta que el Consell 
Comarcal ha avançat als ajuntaments una quantitat que passa dels deu milions 
de pessetes quan no havia rebut encara els diners; si s`hagués de d`aplicar 
estrictament la llei, el Consell Comarcal no tindria perquè avançar aquests 
imports i els casos d`extrema urgència al.legats per determinats ajuntaments 
no podrien ser atesos.

D`altra banda, el Sr. Fierro es manifesta partidari d`introduir una pràctica 
comú en totes les administracions en el sentit d`establir un calendari de 
freqüència de pagaments, que podria fixar-se per quinzenes i que serà estudiat 
a nivell de Comissió Informativa abans de sotmetre`l al Ple.

El  Sr.  Mas  esgota  el  seu  segon  torn  d`intervencions  amb  les  següents 
consideracions :

a) No vol polemitzar sobre un tema legítimament preocupant que afecta als 
interessos dels ajuntaments i que és lògic que es doni a conèixer als mitjans 
públics de comunicació 

b)  Celebra  que  darrerament  s`hagi  imprimit  l`agilitat  necessària  per  a 
resoldre els problemes pendents 

c) Independentment del que diu la Llei, l`únic que s`intenta dir és que tan 
aviat  arribin  els  diners  al  Consell  Comarcal,  un  cop  complerts  tots  els 
tràmits de les certificacions, aquells no s`entretinguin i es transfereixin 
puntualment als ajuntaments, per a la qual cosa es considerava normal un 
termini prudencial d`entre 3 i 5 dies.

Finalitza el conseller la seva darrera intervenció proposant, en considerar-ho 
com a una actuació positiva, que per la Intervenció comarcal sigui lliurada 
una  certificació  referida  a  l`any  1992,  amb  les  dates  d`ingrés  de  les 
certificacions,  tant  del  PUOIS  com  del  Pla  Específic,  i  les  dates  del 
lliurament de fons als ajuntaments, cosa que permetria puntualment detectar 
les disfuncionalitats produïdes. També manifesta que, en cas d`acceptar-se la 
Moció, el seu grup no tindria inconvenient en acceptar la periodicitat de 15 
dies en els pagaments, tal com va apuntar en la seva intervenció el Sr. 
Fierro.

El  portaveu  del  Grup  de  CIU,  senyor  Fierro,  esgota  també  el  seu  torn 
d`intervencions  i  recorda  al  Sr.  Mas  que,  tot  i  predicar  la  seva  gran 
preocupació per la solidaritat municipal, demostra en les seves intervencions 
una manca de coherència i sembla oblidar l`esforç que ha fet el Consell 
Comarcal en el mes de març del 92 amb ocasió de lliurar  a l`Ajuntament de la 
Seu d`Urgell la totalitat de la subvenció corresponent a l`obra del carrer 
Iglesias Navarri quan només s`havia rebut una part. Si el Sr Mas, diu el 
conseller,   hagués  adoptat  l`actitud  de  venir  a  informar-se  del  tema  al 
Consell Comarcal, s`hauria extraviat d`interposar aquesta Moció i s`hauria 



vist millor la seva bona voluntat; d`aquesta manera obliga a què el Consell 
Comarcal s`atingui estrictament a la normativa vigent i s`abstingui d`avançar, 
en cap cas, quantitats que encara no hagin tingut entrada en les arques de la 
corporació comarcal.

Finalitzat el debat, i havent-se sol.licitat pel portaveu del grup corporatiu 
del PSC que la votació de la Moció sigui nominal, la Sra. Presidenta sotmet 
aquesta proposta a votació ordinària del Ple, essent aprovada per unanimitat.

Seguidament i després que, amb la autorització de la Presidència, abandonin 
els seus escons els consellers senyors Jordi Ribó i Ortodó, del Grup del PPP i 
Ignasi Argerich i Gispert del Grup del PP, la Sra. presidenta sotmet la Moció 
a votació nominal, el resultat de la qual és el següent :

- Voten a favor de la Moció els consellers presents del grup del PSC presents 
a  la  sala,  senyors  Jordi  Mas  i  Bentanachs,  Josep  Sarri  i  Vila,  Josep 
Puigdemasa i Ribó i Jordi Sinfreu i Pascuet, així com la consellera del Grup 
del PPP, Mercé Cases i Torra. Total : 5 vots.

- Voten en contra de la Moció els consellers presents a la sala del Grup de 
CIU, senyors Joan Busquets i Grau, Jesús Fierro i Rugall, Ramon Graell i 
Hernández, Pere Planes i Planes, Angel Porta i Cases, Ventura Roca i Martí, 
Josep Maria Solà i Solà, Bonaventura Solans i Navarro, Antoni Vila i Baraut i 
la senyora Presidenta, Maria Dolors Majoral i Moliné.
Total : 10

A la vista del resultat de la votació, la Presidència declara desestimada la 
Moció per 10 vots en contra i 5 vots a favor.

En explicació de vot, intervenen els següents consellers :

- El senyor Mas Bentanachs, per a reiterar que el seu grup corporatiu ha 
defensat  i  votat  a  favor  de  la  Moció  perquè  l`únic  que  es  pretèn  com 
ajuntament  és  que,  una  vegada  que  s`han  complert  els  tràmits  de  les 
certificacions, el Consell Comarcal no retardi els seus pagaments, per a la 
qual cosa estarien disposats a acceptar el termini dels 15 dies. Per altra 
banda,  manifesta  el  conseller  que,  a  la  vista  de  la  votació,  resulta 
sorprendent la unitat i disciplina d`alcaldes i regidors de CIU; ells sabran 
perquè ho fan, finalitza dient el conseller.

- El Sr. Fierro, per a resaltar el que considera actitud teatral del Sr. Mas i 
la manca de veritat en les manifestacions que va fer al llarg d`aquest debat.

- La Sra. Mercè Cases, per a demanar que fora bó que, en aquells casos en què 
es  produeixin  retards  de  tramitació  administrativa  per  part  d`alguns 
ajuntament, sigui el Consell Comarcal l`organisme encarregat d`advertir davant 
d`incompliments comprovats.

- La Sra. Majoral, per a convidar a tots a què examinin la comptabilitat 
comarcal  i  observin  si  s`han  produït  aquets  retards  de  pagament  de 
certificacions dels quals parla la Moció         

XI. MOCIO REFERENT A LA LLEI ELECTORAL CATALANA



Hom dóna lectura a la Moció de la Presidència que es transcriu literalment:

"Vista la disposició transitòria quarta de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 
la qual disposa:

Mentre una llei de Catalunya no regularà el procediment per a les eleccions al 
Parlament, aquest serà elegit d'acord amb les normes següents:

1. (...)
2. Les circumscripcions electorals seran les quatre províncies de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona..."

Vist  l'article  31  de  l'Estatut  d'Autonomia  de  Catalunya  en  el  qual 
s'estableix: "...El sistema electoral serà de representació proporcional i 
assegurarà a més l'adequada representació de totes les zones del territori de 
Catalunya."

Atés  que  el  Parlament  de  Catalunya  aprovà,  l'any  1987,  la  llei  sobre 
organització  comarcal  de  Catalunya,  amb  la  qual  es  reconeix  i  regula  la 
institució comarcal, determinant el seu nombre i l'àmbit territorial de cada 
una d'elles.

Atés  que,  després  d'onze  anys  de  vigència  de  l'Estatut,  el  Parlament  de 
Catalunya no ha aprovat, encara, la seva pròpia llei electoral.

Atés que la millor manera d'assegurar l'adequada representació de totes les 
zones  del  territori  de  Catalunya  (article  31  de  l'Estatut)  passa  per 
l'establiment  de  circumscripcions  electorals  comarcals  (val  a  dir  que  un 
possible desequilibri en relació a l'assignació actual, pel que fa al nombre 
d'escons, per cada un dels quatre territoris, pot ésser corregida augmentant 
el nombre de parlamentaris).

Aquesta Presidència proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:

Primer. Sol.licitar a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
la redacció, tramitació i aprovació d'una proposició de llei que reguli les 
eleccions  al  Parlament  de  Catalunya,  en  la  qual  les  circumscripcions 
electorals siguin totes i cada una de les comarques de Catalunya.

Segon. Sol.licitar  al  Consell  Executiu  de  la  Generalitat  de  Catalunya 
l'el.laboració i presentació al Parlament de Catalunya d'un projecte de llei 
en els termes referits en l'anterior acord.

Tercer. Sol.licitar  a  tots  els  Consells  Comarcals  de  Catalunya  que 
s'adhereixin i facin seva aquesta iniciativa, mitjançant l'aprovació d'acords 
semblants.

Quart. Trametre  còpia  d'aquest  acord  al  President  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  al  President  del  Parlament  de  Catalunya,  a  tots  els  grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a tots els consells comarcals".

Acabada la lectura de la Moció, la Sra. presidenta la sotmet a la deliberació 
del consistori no sense abans fer-se ressò de l`interès que aquesta proposició 



presenta en l`aspecte reivindicatiu de les comarques i el protagonisme directe 
que va tenir en la seva difusió l`Alcalde de Solsona, Sr. Llumà, el qual 
exercia també el càrrec de President del Consell Comarcal del Solsonès.

Obert el corresponent debat, intervé el portaveu del grup del PSC, senyor Mas 
i Bentanachs, per a demanar a la Presidència que, per una qüestió de dignitat, 
retiri la Moció i no la presenti a votació; considera que la Llei Electoral és 
sagrada  i  constitueix  l`ordinament  legal  més  important  després  de  la 
Constitució; afirma que les Lleis electorals requereixen en la seva elaboració 
molta reflexió i consentiment i no és al Consell Comarcal al que li correspòn 
plantejar assumptes que són propis del Parlament el qual, per cert, no fa 
gaire temps que va acordar no acceptar la proposta; en definitiva, l`opinió 
del conseller és que la Moció no té cap sentit ja que l`Assemblea d`un Consell 
Comarcal no és precísament el lloc idoni per a tractar d`un tema com el de la 
Llei Electoral     

La Presidenta Sra. Majoral expressa la seva disconformitat amb l`opinió del 
Sr. Mas i considera que entra dins de la pura lògica que siguin precísament 
els  Consells  Comarcals  els  ens  més  interessats  i  legitimats  en  plantejar 
aquesta justa reivindicació que afecta al bon govern de la comarca i que 
permetrà que cada zona del territori de Catalunya disposi d`un representant al 
Parlament; per això es demana a tots els grups corporatius que donin el seu 
suport a la Moció.

Sense cap més intervenció, i sotmesa la Moció a votació ordinària, és aprovada 
per 10 vots a favor, 4 vots en contra i un únic vot d`abstenció.

ASSUMPTES D`URGENCIA

A) Fora de l`ordre del dia, i prèvia declaració de la seva urgència, es sotmet 
a la consideració del Plenari una Moció de la Presidència expressada en els 
següents termes :

"MOCIO DE PRESIDENCIA sobre l'adhesió a la moció del Parlament de Catalunya, 
per sol.licitar al govern de l'Estat la participació del 15% de l'IRPF

Atés  que  l'augment  de  la  corresponsabilitat  fiscal  en  el  sistema  del 
finançament de la Generalitat de Catalunya és una via per aconseguir una més 
gran autonomia política i econòmica, necessària per al desenvolupament adequat 
del foment de la competivitat, la inversió productiva, l'equilibri territorial 
i la redistribució social de la riquesa, extrems que han d'incidir de forma 
positiva en les hisendes locals de Catalunya.

Atés que el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 27 de novembre de 
1992, la Moció 12/IV, d'acord amb les resolucions sobre el finançament de la 
Generalitat de Catalunya aprovades anteriorment per la cambra, per la que 
s'insta al Govern a aprofundir en la corresponsabilitat fiscal. El Consell 
Comarcal  de  l'Alt  Urgell  s'adhereix  a  l'esmentada  Moció  del  Parlament  de 
Catalunya i, en conseqüència, ACORDA:

Primer. Instar al Govern per tal que aprofundeixi en la corresponsabilitat 
fiscal i, concretament, en l'obtenció de la participació d'un 15% de l'IRPF 
com a element integrant del sistema de finançament de la Generalitat. En el 



cas que no prosperés l'obtenció de la participació d'un 15% de l'IRPF, insta 
al  Govern  a  plantejar-se  noves  possibilitats  de  millora  del  sistema  de 
finançament, dins  la línia de la corresponsabilitat fiscal, sense excloure la 
tendència a la igualació entre les diverses modalitats vigents a l'Estat.

Segon. Trametre aquest acord al Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya i al Molt Honorable President del Parlament de Catalunya."

Finalitzada la lectura, el portaveu Sr. Mas manifesta l`adhesió del seu grup a 
la Moció en considerar que el tema de diners en les administracions locals es 
força  preocupant,  tot  i  entendre  que  no  són  els  Consells  Comarcals  els 
organismes més idonis per a plantejar aquesta reivindicació ja que, com a ens 
de designació indirecta, la seva tasca hauria d`ésser més de tipus tècnic-
administratiu que no pas polític, opinió que ja va fer palesa en més d`una 
ocasió.

En conseqüència, la Moció fou aprovada per unanimitat dels membres corporatius 
presents.

B) ACTUALITZACIO DEL TIPUS D`IVA

Fora de l`ordre del dia i, prèvia declaració d`assumpte d`urgència, el Ple del 
Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Ponència d`Infrastructures 
i, atès,

1.- que l`obra anomenada "Pavimentació del camí d`accés a Gavarra", inclosa al 
Pla Unic d`Obres i Serveis de Catalunya de 1993 i al Programa d`Actuacions a 
la Xarxa de Camins Veïnals, va estar adjudicada pel Consell Comarcal preveient 
un Impost de Valor Afegit (IVA) del 13%,

2.- que el Consell Comarcal presentà una al.legació al Pla d`Obres i Serveis 
en el sentit de demanar l`actualització del pressupost del projecte, redactat 
l`any 1991 i, per tant, preveient un IVA del 12%, al.legació que la Delegació 
del Govern a Lleida va acceptar,

3.- que el contractista adjudicatari, MIQUEL RIUS S.A., ha sol.licitat que les 
certificacions d`obra siguin referides al pressupost total d`adjudicació que 
contempli l`actualització de l`IVA, 

en conseqüència, ACORDA per unanimitat :

- Modificar el pressupost d`adjudicació de l`obra "Pavimentació de l`accés a 
Gavarra" en la quantia necessària per a actualitzar el tipus d`IVA ofertat pel 
contractista adjudicatari (13%) al vigent (15%), resultant :

- Pressupost total adjudicat (IVA 13%) .......... 39.700.000 PTA
- Base imposable corresponent ................... 35.132.743 PTA
- Aplicació de l`IVA vigent (15%) ................ 5.269.912 PTA
- PRESSUPOST ADJUDICACIO MODIFICAT .............. 40.402.655 PTA

C) MOCIO DE LA PRESIDENCIA. PROJECTE DE CONSTITUCIO A ANDORRA



Fora de l`ordre del dia i, prèvia declaració de la seva urgència, es llegeix 
una Moció de la Sra. presidenta expressada en els termes següents :

"El passat dia 2 de febrer, un cop finalitzats els treballs de la Comissió 
Tripartita del Coprínceps, del Consell i del Govern d'Andorra, el Consell 
General de les Valls aprovà per unanimitat el projecte de Constitució del 
Principat, que haurà d'ésser ratificat pel poble andorrà en referèndum que 
tindrà lloc el proper 14 de març.

Aquest esdeveniment suposa un punt d'inflexió en l'evolució política del país 
veí, actualitza les seves institucions centenàries i posa Andorra al nivell de 
desenvolupament democràtic dels estats moderns.

El Consell Comarcal contempla aquest fet històric amb la lògica satisfacció i 
desitja  que  aquest  moment  sigui  l'inici  d'una  nova  etapa  en  la  que  es 

conservin i potenciïn les tradicionals relacions d'amistat i col⋅laboració que 
des de temps immemorials s'han mantingut entre el Principat i l'Alt Urgell.

Per tot l'exposat aquesta presidència té l'honor de sotmetre a l`aprovació del 
Ple del Consell Comarcal el següent ACORD: 

Primer. Manifestar  la  satisfacció  d'aquesta  corporació,  amb  motiu  de 
l'aprovació  per  part  del  Consell  General  de  les  Valls  d'Andorra  del  seu 
projecte de Constitució i el desig que aquest esdeveniment històric suposi el 
punt de partença d'una nova etapa en la que les tradicionals relacions de 

veïnatge, amistat i col⋅laboració entre Andorra i l'Alt Urgell es mantinguin i 
incrementin.

Segon. Comunicar l`anterior acord al Excel⋅lentíssim Bisbe d'Urgell i Copríncep 
Episcopal i als molt Il.lustres senyors Síndic General i Cap de Govern del 
Principat."

La transcrita Moció ha estat aprovada per unanimitat de tots els membres 
corporatius presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA

- La Sra. presidenta fa referència a l`escrit traslladat per la Direcció 
General de Planificació i Acció Territorial de la Generalitat a través del 
qual s`informa sobre l`obertura d`un període d`informació institucional del 
Pla Territorial General de Catalunya, a partir del 15 de febrer d`enguany 

- Informa també sobre la reunió que va tenir lloc fa 15 dies amb el Director 
General de Planifificació en la qual es va fer un repàs sobre el seguiment del 
Pla de Muntanya observant-se com algunes actuacions que s`havien de fer a 
través  de  la  Generalitat  es  troben  encara  pendents  de  realitzar;  s`ha 
manifestat la voluntat de fer possible que aquestes actuacions pendents siguin 
gestionades a través dels Consells Comarcals.

- Al.ludeix a la voluntat existent per part de la Direcció General d`Obres 
Hidràuliques d`arribar-hi fins al 80% en el finançament dels projectes de 
portades d`aigua als ajuntaments més petits i es fan gestions per a completar 



en una bona part aquest finançament a través de les subvencions de la ZOE.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

En aquest punt de l`ordre del dia, pren la paraula el conseller Sr. Mas i 
Bentanachs  per  a  palesar  la  seva  decidida  protesta  a  causa  del  tracte 
desconsiderat que considera haver rebut de l`assessor especial de la plantilla 
del personal eventual d`aquesta corporació, senyor Joaquim Pérez i Verdaguer, 
amb motiu de trobar-se el conseller examinant en el despatx de secretaria els 
assumptes del Ple, un quart d`hora abans de la seva iniciació. Explica el 
senyor Mas que ja estava a punt de concloure l`examen dels expedients, quan va 
entrar-hi al despatx el Sr. Pérez Verdaguer el qual, emprant un estil poc 
habitual en una persona de la seva talla cultural, arrabassa la carpeta i amb 
una actitud poc correcta diu al conseller que surti del despatx del secretari, 
atès que aquest no es trobava en aquells moments present i no era procedent 
examinar la documentació sense ser-hi present l`esmentat funcionari; Tot i 
acceptant, continua dient el Sr.Mas, que el Sr. Pérez Verdaguer es molestés 
pel fet de no ser-hi present el secretari, el que resulta intolerable és el 
comportament observat i la desconsideració vers a un conseller.

En conseqüència, el Sr. Mas conclou la seva exposició, tot demanant a la 
Presidència:

1r.- Que tractaments humiliants d`aquesta índole a membres corporatius no es 
tornin a repetir mai més.

2n.- Que tot reconeixent que hi ha molts consellers que, a causa de les seves 
ocupacions  personales  i  laborals,  no  disposen  cada  dia  de  temps  material 
suficient  per  a  desplaçar-se  expressament  al  Consell  a  fi  d`estudiar  la 
documentació que forma part dels ordres del dia dels Plenaris, s`adoptin les 
mesures adients perquè les carpetes dels expedients puguin ésser examinades 
una hora abans de la celebració del Ple davant d`un funcionari, sigui el 
secretari o un altre en qui delegui.

A la vista de la intervenció anterior, la Sra. presidenta considera que cal 
disculpar  l`actitud  del  Sr.  Pérez  Verdaguer  pel  que  s`ha  considerat  una 
intromisió del Sr. Mas en el despatx del secretari basada en el fet de no 
trobar-se aquest present i l`únic que lamenta és que quedi en evidència el Sr. 
Pérez Verdaguer i no haver estat ella mateixa la que advertís el Sr. Mas de la 
seva poc respectuosa conducta de remenar la documentació sense la presència 
del funcionari encarregat de la seva custòdia.

La Sra. presidenta dóna la paraula al Sr. Joaquim Pérez i Verdaguer, present a 
la sala, perquè doni resposta a la interpel.lació presentada pel Sr. Mas, i ho 
fa en els següents termes :

1.- En primer lloc, presenta les seves excuses més sinceres i sentides per una 
reacció  impulsiva  que  creu  s`ha  desenvolupat  amb  la  màxima  correcció  que 
permetien les circumstàncies, tot i que ha de dir que la versió del Sr. Mas no 
respon exactament al desenvolupament dels fets ja que les paraules per ell 
emprades varen ser exactament les següents: "Fes el favor d`esperar que vingui 
el  secretari,  i  demana-li  el  que  necessitis".  Considera,  no  obstant,  que 
segurament no era ell la persona més indicada per prendre aquesta iniciativa i 



per aquesta raó s`excusa, no per res més.

2.- En qualsevol cas vol manifestar, en el seu propi descàrrec, que el Sr. Mas 
estava infringint flagrantment els requisits que estableix l`article 81.g) del 
Reglament Orgànic d`aquesta corporació pel que fa al dret dels consellers a 
consultar i examinar els expedients i documents obrants en les oficines de 
l`entitat, en irrompre en un despatx sense permís ni coneixement del seu 
titular, i examinar documentació sense cap autorització, en els termes que 
prescriu l`article abans esmentat.

3.- D`altra banda, pensa que té el dret a dir que qui es permet la llibertat 
d`acusar de "mal estil" l`actuació dels responsables de la casa, com ho va fer 
el Sr. Mas en el Ple anterior, ha de ser especialment curós en el legítim 
exercici  de  la  seva  funció,  evitant  incòrrer  en  extralimitacions  que 
necessàriament, com en aquest cas, han de tenir alguna resposta.

Pel demés, el Sr. Pérez Verdaguer reitera les seves excuses sense afegir-hi 
cap cosa més.  

El Sr. Mas contesta per al.lusions i diu que podria admetre la disculpa d`una 
equívoca  interpretació  en  el  fet  d`entrar  en  el  despatx  i  examinar  la 
documentació sense ser-hi present el secretari, tot i que la porta de la 
dependència es trobava oberta i il.luminada; l`únic que no pot consentir per 
intolerable, i en aquest sentit va adreçada la seva queixa, és l`actitud 
desconsiderada  adoptada  pel  Sr.  Pérez  Verdaguer,  en  la  qual  es  ratifica. 
D`altra banda, vol sortir al pas sobre la última consideració del Sr. Pérez 
Verdaguer de posar en llavis del conseller l`al.lusió al "mal estil" del 
personal, fent constar que mai ha acusat als funcionaris ni als treballadors 
de la casa de mal estil.

Finalitza aquest apartat amb la intervenció del conseller Sr. Fierro qui dóna 
el  seu  suport  a  les  consideracions  fetes  pel  Sr.  Pérez  Verdaguer,  tot 
recordant-li al Sr. Mas que hi ha uns horaris per a consultar documents i 
arxius i que a ningú se li nega aquest dret.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s`aixecà la sessió a les 23,35 
hores, de la qual s`estén la present acta que és signada per la senyora 
presidenta, amb mí el secretari; la qual cosa certifico.

       LA PRESIDENTA                                  EL SECRETARI



DILIGENCIA. L'acta anteriro ha estat estesa en paper timbrat núm. 858561 al 
núm. 858579, i comprèn un total de 19 folis, numerats del 9 al 27.

La Seu d'Urgell, 11 de març de 1993

EL SECRETARI


