
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 10 de juny 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 Guàrdia i Espunyes, Alcalde de Valls d`Aguilar
- Antoni Bastida i Obiols, Alcalde d'Estamariu
- Salvador Cortina i Vilaginés, Alcalde de Josa i Tuixén
- Joan Blasi i Planes, Alcalde de Valls del Valira
- Francesc Farràs i Solé, Alcalde de la Vansa i Fórnols

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.  RATIFICACIO  DE  LA  COMPAREIXENÇA  DEL  CONSELL  COMARCAL  EN  RECURS 
CONTENCIOS ADMINISTRATIU

La Sra. presidenta informa al Ple que amb motiu del recurs contenciós-
administratiu interposat, davant la Sala del Contenciós-administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat contra el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 145/1992, de 
21 de juny, sobre la fixació dels criteris de distribució del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, aquesta corporació ha estat emplaçada, com a 
interessada en el recurs, per a comparèixer en forma, mitjançant lletrat, 
davant l'esmentat Tribunal en el termini dels deu dies següents al de la 
notificació,  requisit  que  s'ha  complimentat  per  la  Presidència,  amb 
caràcter urgent, donant poders a diferents procuradors dels Tribunals de la 
Seu  d'Urgell,  Barcelona  i  Madrid,  i  es  va  confiar  la  defensa  de  les 
al.legacions als lletrats de Barcelona, senyors Frederic Lloveras i Homs i 
Jordi Utgés Dos Santos; el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, per raons 
d'economia procesal i de cost de les actuacions, defensarà la seva postura 
i les seves pretensions en aquest recurs, juntament amb d'altres Consells 
Comarcals del territori de Lleida amb una problemàtica semblant i igualment 
interessats en què el recurs no prosperi, sota la única direcció dels 
lletrats abans ressenyats.

D'altra  banda,  i  segons  comunicació  rebuda  de  la  Direcció  General 
d'Administració Local, continua exposant la senyora presidenta, al recurs 
del Baix Llobregat a què es fa menció, s'ha sumat posteriorment un altre, 
procedent del Consell Comarcal del Barcelonès, fonamentat, presumiblement a 
l'igual que l'anterior, en la defensa d'una distribució del fons basada 
exclusivament en criteris quantitatius de demografia comarcal deixant apart 
d'altres consideracions; en el moment en què l'emplaçament per part del 
Tribunal es produeixi, lògicament el nostre Consell Comarcal hauria de 
comparèixer en aquest nou recurs en les mateixes condicions i sota la 
mateixa direcció lletrada que s'ha esmentat anteriorment.

La  Sra.  presidenta  finalitza  la  seva  intervenció  tot  demanant  a  la 
corporació  que  aprovi  la  urgència  de  la  compareixença  efectuada  en  el 
recurs  contenciós-administratiu  núm.  01154/92-B  interpost  pel  Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, i el Ple acorda, per unanimitat, donar-se per 
asabentat de les actuacions practicades per la Presidència i ratificar-les 
a tots els efectes legals.

III. INFORME SOBRE AUTORITZACIO DE MENJADORS ESCOLARS

La Direcció del Col.legi Públic de Tuixén, població capçalera del municipi 
de Josa i Tuixén d'aquesta comarca, en compliment de l'acord pres pel 
Consell Escolar del dit col.legi, en reunió celebrada el 3 de juny de 1993, 
demana al Consell Comarcal, mitjançant escrit de la mateixa data, que dóni 
el seu suport i informi favorablement en relació a la sol.licitud cursada a 
l'organisme  competent  de  la  Generalitat,  d'instaurar  oficialment  en 
l'esmentat  centre,  per  al  curs  1993-1994,  un  menjador  de  concentració 
escolar, amb tots els beneficis que des del punt de vista funcional i de 



subvencions tal reconeixement comporta. I,

Atès que durant els darrers curs escolars el Col.legi Públic de Tuixén, en 
un esforç exemplar tant per part de l'Ajuntament i del personal docent del 
centre, com econòmic per part dels pares dels alumnes, s'ha vist en la 
necessitat real de satisfer el servei de menjador acollint els nens en 
locals del municipi habilitats a l'efecte, locals que, ara com ara, es 
manifesten insuficients d'espai per albergar els 18 escolars que durant 
l'altual curs han gaudit d'aquest servei.

Atès que l'anterior contingent de nens, lluny de disminuir, passarà ser de 
19 per al proper curs escolar 1993-1994 i el funcionament racional d'aquest 
servei exigeix de donar immediata solució oficial a una situació de fet que 
es manté de forma transitòria, durant els darrers anys, gràcies al lloable 
esforç  dels  docents,  de  l'Ajuntament  i  de  les  families  afectades  dels 
nuclis disseminats d'aquesta vall.

En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, plenament conscient de la 
situació existent i fent-se ressò de les justes aspiracions del Consell 
Escolar  del  Col.legi  Públic  de  Tuixén,  per  unanimitat  dels  19  membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA :

Primer.- Donar suport i informar favorablement al Departament d'Ensenyament 
de  la  Generalitat  de  Catalunya  la  sol.licitud  del  Consell  Escolar  del 
Col.legi Públic de Tuixén perquè s'autoritzi i es reconegui oficialment el 
menjador escolar de l'esmentat centre docent i, com a tal, sigui inclòs a 
la xarxa de menjadors escolars de Catalunya, amb tots els requisits i 
beneficis que d'aquest fet es derivin. 

Segon.- Traslladar certificació d'aquest acord a la Delegació Territorial 
d'Ensenyament de Lleida per a la seva oportuna constància i als efectes que 
siguin més adients.

Alhora, la Direcció del Col.legi Públic Pau Claris de la ciutat de la Seu 
d'Urgell, capçalera de la comarca, en compliment de l'acordat en reunió del 
seu  Consell  Escolar  de  data  del  passat  dia  2  de  juny,  sol.licita  el 
recolçament  d'aquest  Consell  Comarcal  perquè  el  menjador  escolar  que 
funciona en l'esmentat centre docent des del present curs escolar 92/93, 
sigui  reconegut  oficialment  com  a  tal  menjador  esolar  per  l'organisme 
d'Ensenyament competent. I,  

Atès que per tal de donar resposta a la creixent demanda de l'alumnat 
existent, la Direcció del Col.legi s'ha vist en la necessitat imperiosa 
d'unir  esforços  i  instaurar  un  menjador  escolar  dedicant  una  part  del 
professorat  a  la  gestió  desinteressada  del  servei  i  trobant  la 
col.laboració  de  l'Ajuntament  de  la  ciutat  mitjançant  la  realització 
d'obres d'acondicionament de locals, amb una insuficient dotació de mitjans 
humans i materials que fan que el servei es desenvolupi, ara com ara, en 
condicions de gran precarietat.



Atès que es preveu que per al proper curs escolar gaudiran d'aquest servei 
al voltant de 45 alumnes i que cal donar l'adequada solució als problemes 
de tota índole, principalment econòmics, que la correcta gestió del servei 
comportarà en un futur immediat, circumstància que fa necessària una urgent 
oficialització del menjador i que aquest frueixi dels mateixos beneficis 
als quals es troben acollits els altres menjadors escolars reconeguts per 
l'organisme competent de la Generalitat com a tals.

En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, plenament conscient de la 
situació existent i fent-se ressò de les justes aspiracions del Consell 
Escolar del Col.legi Públic Pau Claris de la Seu d'Urgell, per unanimitat 
dels 19 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA :

Primer.- Donar suport i informar favorablement al Departament d'Ensenyament 
de  la  Generalitat  de  Catalunya  la  sol.licitud  del  Consell  Escolar  del 
Col.legi Públic Pau Claris de la Seu d'Urgell perquè s'autoritzi i es 
reconegui oficialment el menjador escolar de l'esmentat centre docent i, 
com a tal, sigui inclòs a la xarxa de menjadors escolars de Catalunya, amb 
tots els requisits i beneficis que d'aquest fet es derivin. 

Segon.- Traslladar certificació d'aquest acord a la Delegació Territorial 
d'Ensenyament de Lleida per a la seva oportuna constància i als efectes que 
siguin més adients.

IV.  INFORMACIO  SOBRE  AL.LEGACIONS  AL  PLA  TERRITORIAL  GENERAL  DE 
CATALUNYA

La Sra. presidenta informa a la corporació que el passat dia 25 de maig va 
tenir lloc en la seu del Consell una primera reunió d'alcaldes per tal de 
polsar opinions i intercanviar punts de vista respecte al paquet inicial 
d'al.legacions  que  a  nivell  de  la  nostra  comarca  són  susceptibles  de 
plantejar-se  en  relació  al  projecte  de  Pla  Territorial  General  de 
Catalunya; d'aquest contacte han sortit unes primeres conclusions que s'han 
plasmat en un informe escrit redactat pel senyor Isidre Domenjó i Coll, 
persona que ha estat contractada recentment pel Consell Comarcal per a la 
gestió de cultura, a l'empara de la subvenció de l'INEM, i a la qual, per 
raó dels seus coneixements professionals i pràctics sobre la problemàtica 
de la comarca, s'ha encomanat la tasca de recollir propostes i suggeriments 
i traduir-les en informes que serviran de base a les al.legacions que 
consideri oportú d'aprovar, en el seu dia, el Ple de la corporació, un cop 
dictaminades per les Comissions Informatives respectives.

La Sra. presidenta invita el senyor Domenjó, present a la sala, perquè faci 
una  exposició  oral  del  seu  informe  ressaltant  els  aspectes  de  les 
al.legacions que presenten un major interès per a la comarca, invitació que 
aquell accepta, tot asseyalant que a partir d'una lectura inicial del Pla 
s'han suscitat unes propostes que s'han traduït en un primer informe i que 
posteriorment es varen tenir d'ampliar com a conseqüencia de determinades 
reivindicacions  que  s'han  posat  sobre  la  taula  per  part  d'algun  dels 
alcaldes assistents a la reunio del dia 25 de maig. Els quatre eixos 



fonamentals sobre els quals gira aquest primer paquet d'al.legacions a la 
vista de les determinacions que marca el Pla Territorial, diu el senyor 
Domenjó, són els següents: 

a)  Reconeixement  de  les  comarques  de  muntanya  com  un  àmbit  funcional 
territorial propi, independent de les comarques de la plana de ponent, 
àmbit on es pretèn integrar la nostra comarca 

b)  Revisió  del  concepte  d'establir  relació  directa  entre  el  nivell  de 
desenvolupament de la capital comarcal i el de la resta de la comarca 

c) Reivindicació d'infrastructures no contemplades en el PTG o que hi són 
incloses amb catalogaments que considerem incorrectes 

d) Establiment de compensacions per la protecció de la natura i explotació 
dels recursos. 

Explica el senyor Domenjó el contingut d'aquests quatre apartats fent una 
especial èmfasi en tots aquells aspectes del Pla que es considera han 
d'ésser objecte de revisió de cara a la salvaguarda dels interessos de la 
nostra comarca.

Finalment, pel que fa a les al.legacions plasmades en la segona part de 
l'informe del senyor Domenjó, caldria, d'una banda, incidir en un aspecte 
molt important de cara a completar la xarxa viària de la zona nord de 
Catalunya en el seu sentit transversal propiciant un eix longitudinal que 
faci més racional i assequible el recorregut Figueres-Pont de Suert i, 
d'altra banda, plantejar la necessitat de contemplar, com a àrea bàsica 
territorial i específica, la formada pels municipis de Josa i Tuixén i la 
Vansa  i  Fórnols,  tots  dos  situats  en  una  vall  molt  allunyada  de  la 
capçalera  de  la  comarca  i  mal  comunicada,  que  requereix  un  tractament 
singular, tant per raó de trobar-se equidistant i enclavada quasi bé entre 
tres comarques distintes, com pel fet de la vocació que, en base a les 
circumnstàncies precedents, tenen ambdós municipis de continuar en la línia 
ja iniciada d'agrupar serveis.

Conclosa la intervenció del Sr. Domenjó, la presidenta fa referència a la 
necessitat què sigui atesa també i recollida en l'informe definitiu de les 
al.legacions del Consell Comarcal la justa reivindicació plantejada per 
l'Ajuntament de Peramola perquè aquest municipi sigui considerat en el Pla 
Territorial, a tots els efectes, dins de l'àrea d'influència de la comarca 
de l'Alt Urgell, deixant de banda qualsevol altra consideració concurrent.

Finalitza la Sra. presidenta anunciant que la propera reunió d'alcaldes es 
farà un dels dies 28 ó 29 d'aquest mes de juny per tal de recollir nous 
suggeriments i noves al.legacions al Pla i poder elaborar un text refós que 
serà  traslladat  al  Ple  per  a  la  seva  aprovació,  un  cop  hagi  estat 
dictaminat a nivell de comissions, la qual cosa és perfectament compatible 
amb les al.legacions que individualment puguin fer els ajuntaments dins del 
termini previst en el procés d'elaboració del Pla.



V. INFORME SOBRE EL PLA COMARCAL DE MUNTANYA 1995-1999         

La Presidència invita la senyora Anna Naudó i Viladomat, present a la sala, 
perquè,  en  la  seva  qualitat  d'economista  adscrita  al  Departament  de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i 
designada,  per  encàrrec  d'aquest  Consell  Comarcal,  per  a  elaborar 
l'enquesta prèvia del Pla Comarcal de Muntanya, informi sobre els objectius 
que persegueix aquesta enquesta, el contingut i durada de cadascuna de les 
seves  etapes  i  els  canals  d'informació  que  s'han  de  fer  servir  abans 
d'elaborar uns resultats que seran analitzats acuradament a la llum de 
l'experiència a l'hora de redactar el Pla.

En aquesta línia, la Sra. Naudó presenta a la corporació un esquema de les 
diferents fases de l'enquesta, l'objectiu fonamental de la qual, diu, és de 
propiciar  la  participació  de  la  població  de  la  comarca  en  el  procés 
d'elaboració  dels  plans  comarcals  i,  a  través  dels  seus  resultats, 
aprofundir en el coneixement de la problemàtica de la comarca.

Pel que fa a la primera etapa de l'enquesta, anomenada fase prèvia, té com 
a objectiu elaborar i concretar un programa de treball en què cal definir 
el contingut de l'enquesta, l'elaboració d'una metodologia específica, el 
disseny de treball de camp i la fixació d'un calendari d'execució.

La  segona  etapa  d'elaboració  de  l'enquesta,  fase  en  la  qual  s'està 
actualment treballant, constitueix la part central de la feina referida a 
la recollida de la informació, objectiu que, segons la senyora Naudó, es 
pretén realitzar en una triple vessant: SECTORIALMENT, recollint opinions i 
suggeriments sobre els sectors productius: primari, secundari, terciari, 
turisme, serveis, equipaments i infrastructures, TERRITORIALMENT, cercant 
informació sobre la problemàtica (tant a nivell general de la comarca com 
sectorialment) des dels diferents municipis i del propi consell, com a 
gestor comarcal i DE MANERA PERSONALITZADA, amb procediments que permetin 
recollir les opinions directes dels ciutadans de la comarca. 

Darrerament,  tota  aquesta  recollida  de  dades  es  concretaria  en  una 
presentació  de  resultats  finals  susceptibles  d'ésser  recopilats  en  un 
document  sintètic  amb  les  opinions,  suggeriments  i  propostes  més 
interessants, relacionant les demandes de la població amb la problemàtica i 
les expectatives de futur.

Finalitzat aquest informe, els presents, per unanimitat, acordaren donar el 
seu suport i conformitat al seguiment d'actuacions que es venen realitzant 
en el tema relatiu a l'enquesta prèvia a l'elaboració del Pla Comarcal de 
Muntanya.

VI. INFORMES DE PRESIDENCIA   

La Sra. presidenta passa a informar sobre els assumptes següents:

- Anuncia que el dimars dia 22 de juny tindrà lloc a la sala d'actes del 



col.legi La Salle de la Seu d'Urgell l'acte de presentació del llibre 
"Bescaran" per part de la seva autora Rosalia Pantebre Trasfí

- Informa també sobre la "1a. Trobada d'Usuaris de l'Energia Solar de 
Catalunya" que tindrà lloc a Argestues, localitat del municipi de Valls 
d'Aguilar el dia 18 de juliol d'enguany, efemèrides que cal considerar de 
gran  importància  per  a  la  comarca,  no  només  pel  conjunt  d'actes 
interessants que es preparen, tant de tipus lúdic com cultural, sinó també 
pels objectius que persegueix aquesta iniciativa de facilitar el contacte i 
l'intercanvi entre els usuaris de l'energia solar, promocionar entre ells 
l'associacionis-me i intercanviar experiències, promocionar les aplicacions 
de les energies renovables a nivell d'opinió pública i el coneixement de la 
nostra comarca.

- Informa sobre l'arribada a Organyà d'una familia de Bosnia composta de 7 
membres, localitat en la qual residiran durant 6 mesos en un pis facilitat 
a l'efecte, rebent el corresponent ajut per part de Benestar Social.

- Es fa ressò de la preocupació existent pel perill de tancament que corre 
l'escola pública d'Alinyà, a partir del proper curs escolar, davant la 
manca de nens i, per tant, de la insuficiència d'alumnes per a continuar 
mantenint el centre .

VII. PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia, i en resposta a la pregunta formulada 
pel conseller Sr. Mas en la passada sessió plenària en la qual feia palesa 
la seva preocupació per l'estat de descontrol que es detectava en dos dels 
abocadors  de  terres  i  runam  existents  a  la  comarca,  concretament  els 
ubicats als paratges anomenats "La Borda del Riu" i "Cabanelles", la Sra. 
Presidenta procedeix donar lectura a un informe elaborat per l'enginyer en 
cap dels serveis tècnics, senyor Gurrera, en el qual s'expressa amb detall 
la situació actual de tots els abocadors de runam existents a la comarca i 
molt concretament dels dos abans esmentats. Pel que fa al de "La Borda del 
Riu", objecte de denúncia el mes de novembre de 1991 per la trobada de 
deixalles  incontrolades  domèstiques  i  industrials,  es  considera  que 
actualment funciona amb normalitat, si bé degut a l'acció de la pluja la 
punta  de  l'abocador  presenta  esquerdes  que  podrien  acabar  en  una 
esllavissada. Pel que fa al de "Cabanelles", d'utilització més intensiva 
que l'anterior, presenta actualment un volum excesiu de runam amb el perill 
latent, des del punt de vista ecològic, de poder afectar negativament el 
riu de Sant Joan Fumat. En relació amb aquest abocador i gravera annexa 
s'ha  lliurat  per  part  del  Consell  Comarcal  l'oportuna  consulta  al 
Departament d'Activitats Extractives de Medi Ambient sobre els possibles 
permisos que pogués tenir, rebent al respecte una resposta negativa.

Conclòs  l'informe  emès  sobre  abocadors,  el  conseller  senyor  Mas  i 
Bentanachs pren la paraula per a fer constar que, tot i ser mereixedora 
d'agraïment  la  tasca  informativa  facilitada  per  l'oficina  tècnica,  no 
obstant entén que la pregunta per ell formulada ha quedat sense resposta ja 



que es tractava de saber l'estat actual d'aquests dos abocadors des del 
punt de vista de les accions de control realitzades pel Consell Comarcal, 
en virtut de la competència que en aquesta matèria li ha estat delegada 
pels ajuntaments, com ara l'existència del permis d'abocament, prestació de 
garanties  i,  en  general,  mesures  adoptades  pel  propi  Consell  per  a 
controlar i regularitzar els abocaments i la restauració dels terrenys. 
Considera el conseller que des del moment en què el Consell s'ha fet càrrec 
d'aquesta competència, l'esperit de la delegació i l'objectiu a omplir no 
era un altre que el de posar remei al descontrol existent i al negatiu 
impacte ambiental i ecològic que comportava aquesta multiplicació abusiva 
d'abocaments incontrolats que s'observava en diferents punts del nostre 
territori i, per tal de trobar solucions a un problema greu com aquest, no 
valen  excuses  de  manca  de  requisits  administratius  per  part  d'altres 
organismes sinó que s'ha de tirar endavant i rentabilitzar al màxim la 
competència de què es disposa fent un seguiment, al mateix temps, prop dels 
òrgans  competents  sobre  l'actuació  de  les  altres  administracions  amb 
competències de diferent ordre.

Per part del conseller senyor Fierro, i a l'entorn de les observacions 
anteriors, s'insisteix en el fet que la delegació atorgada pels ajuntaments 
no  arriba  a  l'extrem  d'estendre  la  competència  assumida  pel  Consell 
Comarcal  a  totes  aquelles  actuacions  que  afecten  a  la  disciplina 
urbanistica i al seu procediment sancionador que continua en mans dels 
ajuntaments i, en qualsevol cas, afirma que el senyor Mas no podrà negar 
que en el tema de control d'aquests abocadors s'ha donat un pas molt 
important gràcies a l'actuació sistemàtica iniciada ja fa més de dos anys 
per part del Consell Comarcal.

El Sr. Mas no dubta en cap cas de la tasca realitzada i l'únic que demana 
és que en aquests dos casos últimament detectats s'actuï amb decisió ja que 
es tracta de problemes greus que cal solventar.

La Sra. presidenta dóna per finalitzat el debat i promet que s'esgotaran 
totes les vies possibles de denúncia davant les administracions que puguin 
tenir competències en la matèria per raó de la naturalessa de l'activitat i 
el seu lloc d'ubicació.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,20 
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 anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858615 al 
núm. 858622, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 62 al 69.



La Seu d'Urgell, 9 de juliol de 1993

EL SECRETARI


