
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 8 de juliol 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, Il⋅lma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Molinè, i hi concórren els següents consellers:

- Ramon Graell i Hernandez
- Pere Planes i Planes
- Angel Porta i Cases
- Joan Reig i Puig 
- 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 Terradellas
- Ignasi Argerich i Gibert

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

Excusaren la seva assistència la consellera, senyora Mercé Cases i Torra i els 
consellers senyors Joan Busquets i Grau, Jesus Fierro i Rugall i Ventura Roca 
i Martí.

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: 

- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovat pel Sr. 
secretari  el  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. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Per  unanimitat,  són  aprovades,  sense  cap  esmena  ni  observació,  les  actes 
corresponents a les següents sessions plenàries:

- ordinària del 10 de juny de 1993
- extraordinària del 17 de juny de 1993



II. PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 1993. PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIO DE LLOCS 
DE TREBALL

La Sra. presidenta obre el punt de l'ordre del dia per a manifestar que el seu 
objecte  és  de  presentar  a  la  consideració  i  aprovació  del  plenari  el 
pressupost de la corporació comarcal, juntament amb la plantilla i la relació 
valorada de llocs de treball que hi figuren com a annexos al pressupost, 
expedients  que,  després  d'haver  estat  formalitzats  amb  la  documentació 
preceptiva i amb l'informe de la intervenció, han passat a estudi i dictamen 
de la Comissió Comarcal Informativa competent.

El conseller senyor Vila i Baraut, en la seva condició de President de la 
Comissió Informativa de Finances, després de constatar que el Pressupost ha 
rebut  el  preceptiu  dictamen  de  la  Comissió  sense  que  constés  cap  vot 
particular per part de cap dels membres corporatius dels grups polítics que la 
integren, passa a destacar les notes distintives que caracteritzen aquest 
pressupost i que es poden resumir en les seguënts: 

a) En primer lloc, es presenta un pressupost equilibrat tant en el seu estat 
d'ingressos com de despeses 

b)  Es  un  pressupost  finalista,  sense  cap  marge  per  a  poder  operar  una 
movilitat sustancial entre les seves partides de despesa, 

c)  Finalment,  és  un  pressupost  restrictiu,  sobretot  pel  que  fa  a  la 
quantificació de les despeses corrents, marcat per la línia d'austeritat que 
aconsella l'actual cojuntura econòmica.

En aquest sentit, el conseller ponent assenyala les diferències més notables 
que es poden observar en el pressupost de 1993, en relació al de l'exercici 
anterior, a partir de la reducció global operada en les seves xifres i que 
representa de l'ordre d'un 8% respecte al muntant del pressupost de 1992. Així 
destaca la lleugera disminució que experimenten les despeses d'inversió en 
contraposició a l'augment de les transferències de capital, l'increment d'un 
1,9% en la despesa que afecta al capítol de personal, fruit dels convenis 
subscrits amb els diferents organismes de la Generalitat de cara a l'assumpció 
de nous serveis i competències, la congelació dels crèdits que afecten a 
despeses de dietes i locomoció i, en general, l'acurat estudi realitzat per 
tal de reduir i ajustar al màxim les despeses odinàries de funcionament. 
Finalment, destaca que aquest pressupost es presenta per primera vegada amb la 
nova  estructura  distribuïda  en  funcions  i  subfuncions.  Conclou  el  ponent 
aquesta presentació demanant als corporatius l'aprovació del pressupost i de 
la plantilla tal i com han estat dictaminats per la Comissió de l'àrea.

Tot  seguit,  la  presidència  invita  als  portaveus  dels  diferents  grups 
corporatius  a  debatre  sobre  la  proposta  i  s'obre  el  corresponent  torn 
d'intervencions.

Pren la paraula, en primer lloc, el portaveu del grup del PSC, senyor Mas i 
Bentanachs, per a recordar que ja en la reunió de la Comissió celebrada el mes 
de juny s'havia demanat que el pressupost no fos presentat al Ple de forma 
precipitada, pràcticament amb 24 hores d'antel.lació, pel fet d'ésser aquest 
un tema de la màxima importància institucional i que calia analitzar amb tot 



el detall i en profunditat; això s'ha tingut en compte i, per tant, vol agrair 
públicament la concessió d'aquest ajornament així com deixar constància de la 
bona predisposició de l'àrea econòmica en la tramesa d'informació.

Dit l'anterior, el senyor Mas entra en l'exposició de les consideracions per 
les  quals  el  seu  grup  manté  una  opinió  negativa  respecte  a  una  sèrie 
d'aspectes  que  contempla  aquest  Pressupost  i  amb  els  quals  no  poden 
manifestar-se conformes. En aquest punt, i com a qüestió prèvia, reitera la 
seva preocupació, ja manifestada en un passat plenari, de què el pressupost 
hagi  estat  presentat  a  l'aprovació  un  cop  vençuda  la  primera  meitat  de 
l'exercici, no tant per qüestió d'incompliment legal de terminis sinó perquè 
això comporta haver-hi de convalidar actuacions consumades i assumir una gran 
part  de  les  despeses  generades  durant  el  primer  semestre  d'enguany  puix 
algunes de les seves partides ja estan esgotades o a punt d'esgotar-se a 
resultes de compromisos anteriors. 

D'altra banda, considera també com a motiu de preocupació el fet que aquest 
pressupost, malgrat el confusionisme que crea el seu muntant global, no pugui 
deixar d'ocultar la veritable precarietat econòmica i la situació crítica que 
travessa l'entitat; només cal observar, diu el Sr. Mas, que dels 626 milions 
de recursos pressupostats, 170 són de caràcter extrapressupostari atès que 
provenen  del  finançament  del  PUOIS  i  Plans  Específics  i  tenen  com  a 
destinataris els ajuntaments, de forma que el Consell Comarcal es limita a ser 
un simple intermediari; pel que fa la resta, uns 450 milions aproximadament, 
corresponen a l'esfera de gestió del Consell Comarcal, però la gran majoria 
d'ells tenen caràcter finalista ja que estan afectats a subvencions que es 
reben d'altres administracions per a finalitats i serveis concrets, un dels 
quals, i certament el més important, és el destinat a finançar el Programa de 
camins de l'exercici, de manera que el marge real de maniobrabilitat de la 
corporació es redueix només a la xifra de 63 milions, una bona part dels quals 
es dediquen al pagament de personal; en aquest sentit, caldria deixar una mica 
de banda, continua dient el senyor Mas, la mentalitat existent d'assumir per 
norma, amb càrrec a fons propis, tota aquella part del finançament que no 
cobreix la totalitat de la despesa d'un servei, s'hauria d'ésser més austers, 
i tenint en compte la parquedat dels mitjans propis al nostre abast, s'haurien 
de fixar acuradament les prioritats. 

Entra seguidament el conseller en la crítica de totes aquelles previsions de 
despesa referides principalment a dotacions de plantilla que el seu grup no 
considera acceptables i que caldria revisar i replantejar de cara a un futur 
immediat. Analitza aquest tema mitjançant el seu deglossament en els quatre 
apartats següents: 

a) Area de promoció sòcio-econòmica  
Entèn el senyor Mas que no té massa sentit que, dels 15 milions que en total 
es dediquen a aquestes atencions, més de 10 milions siguin destinats a dotació 
de personal, cosa que no aguanta cap anàlisi objectiu. Cal reforçar aquesta 
important  àrea  de  l'activitat  comarcal  a  base  de  convenis  amb  d'altres 
administracions però no a qualsevol preu ni a costa d'inflar el personal amb 
diners de la pròpia entitat; en tal sentit, el grup que representa considera 
que en aquesta àrea sobraria un dels llocs de treball existents, amb la qual 
cosa  la  corporació  s'extraviaria  una  xifra  al  voltant  dels  3  milions  de 
pessetes.



b) Lloc de treball de protocol  
Sense tenir res a dir en contra de la persona que exerceix aquestes funcions, 
afirma  el  conseller,  objectivament  es  tracta  d'un  lloc  de  treball  que 
constitueix un veritable luxe per a una corporació de tan exigus recursos com 
la nostra i el càrrec es podria assumir perfectament per un altre funcionari, 
com ara el secretari, amb la qual cosa l'entitat s'estalviaria una quantitat 
propera als 3 milions de pessetes.

c) LLoc de treball d'assessor  
Un altre lloc de treball que, en opinió del Sr. Mas, no té raó de ser és el 
d'assessor, tot i que tampoc té res a dir contra la persona que exerceix el 
càrrec. Entèn, fins a cert punt, que s'hagi escollit l'opció de suprimir el 
gerent, tot i tractar-se d'un organ necessari que la Llei contempla dins 
l'estructura  comarcal,  i  s'hagi  decidit  de  conformar  la  direcció 
administrativa de l'entitat a base de compartir aquesta direcció entre la 
Presidència i els coordinadors de les diferents àrees, però el que no es 
comprèn és que s'hagués d'íntroduir també la figura d'un assessor, amb el 
consegüent cost addicional que això comporta, essent així que aquesta funció 
assessora és consubstancial al secretari i forma part de la comesa del seu 
càrrec; amb aquest organigrama ens trobem, afirma el senyor Mas, amb una 
direcció supravalorada i amb un secretari infravalorat del qual caldria treure 
més profit en raó a la seva específica preparació i als emoluments de què està 
dotat el lloc de treball.

La proposta del Sr. Mas i del grup que representa és la de suprimir el lloc de 
treball d'assessor dins de la plantilla del personal eventual.

d) Indemnitzacions als Grups Polítics  
El Sr Mas afirma que el seu grup considera que aquesta consignació no té raó 
de ser, atès que els senyor consellers ja reben individualment les seves 
indemnitzacions per diferents conceptes.

Amb  tots  aquests  retalls  pressupostaris,  continua  dient  el  senyor  Mas, 
l'entitat s'estalviaria una xifra d'uns 12 milions de pessetes que podrien ser 
aplicats a satisfer d'altres necessitats i que donarien més marge per a obrir 
el ventall de l'activitat comarcal.

Propugna el senyor Mas l'impuls d'una major potenciació per part del Consell 
Comarcal en esferes tan importants de l'activitat com són el medi ambient, 
l'urbanisme, l'àrea sòcio-econòmica i turística i posa un especial accent en 
el suport i col.laboració als ajuntaments, principalment adreçada a aquells 
que disposen de menys mitjans per a desenvolupar les seves activitats .

Conclou  el  senyor  Mas  fent  un  resum  dels  punts  ressenyats  en  la  seva 
intervenció  respecte  a  l'opinió  que  li  mereix  al  seu  grup  el  Pressupost 
presentat per a l'exercici de 1993 i afegeix que l'expedient està mancat d'una 
sèrie  de  documents  annexos  que  preceptivament  assenyala  la  Llei  i  que, 
principalment, es troba a faltar l'estat de previsió d'ingressos i de despeses 
de la societat comarcal "Iniciatives Alt Urgell S.A."

Per totes les consideracions abans exposades el Sr. Mas anuncia que el grup 
corporatiu del qual es portaveu votarà no al Pressupost.



En aquest punt, i al fil de l'observació del Sr. Mas sobre la no inclusió de 
la previsió d'ingressos i de despeses de la Societat, la Sra. presidenta 
precisa que aquest informe figurava incorporat com a separata del Pressupost 
de l'entitat a partir del moment de la convocatòria, si bé per un error 
involuntari no s'ha fet menció d'ell en el moment en què s'informava sobre les 
xifres pressupostàries, raó per la qual demana al secretari que es faci el 
repartiment de l'esmentat document entre els portaveus dels grups corporatius 
per si es considera oportú d'introduir alguna observació en el curs del debat.

Després  d'aquest  incís  pren  la  paraula,  tot  seguit,  el  conseller  ponent, 
senyor Vila, per a contestar la intervenció del senyor Mas.

En primer lloc, considera lamentable que el senyor Mas hagi d'esperar al Ple 
per a presentar, de sobte, tot un seguit d'al.legacions al Pressupost de 1993, 
atès que a nivell de Comissió Informativa el seu grup no s'ha pronunciat en 
cap sentit ni ha fet cap plantejament de tals al.legacions, ocasió que hauria 
estat l'oportuna i correcta per a emetre el corresponent vot particular i 
poder conèixer ja per endevant la postura del grup a l'hora de ser aquella 
discutida en el plenari.

A nivell global de les crítiques realitzades al Pressupost el Sr. Vila no 
arriba a entendre si, amb el retall de partides que el Grup del PSC propugna 
en el capítol de personal, es pretèn estalviar despeses o bé decapitar el 
Consell Comarcal ja que tal reducció comportaria indefectiblement impedir el 
desenvolupament normal d'una bona part de l'activitat de l'entitat.

Entrant ja en el detall de les crítiques al Pressupost de 1993 plantejades pel 
portaveu senyor Mas, el ponent fa les següents consideracions:

a) L'àrea de promoció i foment de l'activitat sòcio-econòmica està dotada 
administrativament amb 4 llocs de treball, un dels quals (el de promotor 
laboral)  està  subvencionat  al  cent  per  cent  per  la  Generalitat,  dos  més 
contractats temporalment aprofitant les ajudes de l'INEM i un quart (el de 
promoció  turística)  costejat  íntegrament  amb  fons  del  Consell  Comarcal. 
Aquests quatre llocs de treball són totalment necessaris si del que es tracta 
és de potenciar el desenvolupament d'una àrea la qual és considerada pel 
mateix senyor Mas d'una importància fonamental a nivell comarcal.

b) El lloc de treball de treball que en la plantilla s'anomena de premsa i 
protocol no limita les seves funcions a aquests dos aspectes sinó que presta 
també una tasca de suport molt positiva als ajuntaments petits digna d'ésser 
agraïda.

c) Amb la introducció del lloc de treball d'assessor especial, i davant la 
situació actual de trobar-se vacant el lloc de treball de gerent, l'equip de 
govern pretèn poder disposar d'un assessorament necessari en aspectes puntuals 
de la gestió, moltes vegades complexa, i que requereix la col.laboració de 
professionals  preparats  i  amb  experiència  contrastada  en  el  mon  de 
l'administració pública; i aquest lloc de treball no es veu perquè s'ha de 
vincular amb el del secretari, càrrec que té les seves funcions perfectament 
delimitades per la llei, entre les quals figuren les de ser assessor general 
de  la  corporació  en  el  camp  jurídic-administratiu  i,  com  a  tal,  fer  el 
seguiment dels expedients i emetre el seu informe en totes aquelles matèries 
en què la normativa així ho exigeix o en aquells assumptes en què, malgrat 



l'informe no sigui preceptiu, consideri la Presidència o qualsevol grup o 
membre corporatiu demanar-li l'oportuna consulta. 

D'altra banda, diu el Sr. Vila, la nova estructura directiva no ha fet més que 
traslladar a la presidència les funcions de  gerència ja que els coordinadors 
d'àrea ja existien quan hi havia gerent 

d)  Pel  que  fa  a  l'observació  de  les  indemnitzacions  a  nivell  de  grups 
polítics, el senyor Vila assenyala que no és cap invent d'aquest Consell 
Comarcal ja que obeeix a les directrius marcades en acords de la Intercomarcal 
de  partits  polítics  i  és  pràctica  seguida  en  la  majoria  dels  Consells 
Comarcals de Catalunya.

Resumint la seva intervenció, el conseller senyor Vila considera que de ser 
acceptades les al.legacions fetes pel Sr. Mas, en nom del grup corporatiu del 
PSC,  l'estalvi  assolit  seria  efectivament  de  l'ordre  dels  12  milions  de 
pessetes però, en canvi, es deixaria un Consell Comarcal inoperant.

En torn de rèplica, el senyor Mas surt al pas de l'anterior intervenció amb 
les següents consideracions:

1.  De  cap  manera  és  la  nostra  intenció  tractar  de  decapitar  al  Consell 
Comarcal.

2. Malament aniran les coses si es pensa que, suprimint llocs de treball, 
naufragaria el Consell Comarcal, perquè això significa tant com desproveir a 
l'equip de govern i als consellers  de la iniciativa i del poder de decisió 
política que, en tot moment, han d'ostentar dintre de la institució.

3. Al si de la Comisió Informativa el grup corporatiu del PSC no ha entrat en 
detalls sobre el Presupost però si ho ha fet al Ple que és el fòrum adequat 
per a plantejar i debatre tots aquells aspectes relatius a la seva filosofia. 
Si el grup s'ha fet totes aquestes reflexions en matèria de personal, és 
perquè realment considera que amb menys gent de plantilla el Consell Comarcal 
pot funcionar igual o millor.

4.  Es  molt  dificil  parlar  de  potenciar  l'àrea  sòcio-econòmica  dedicant  a 
personal més de 10 milions de pessetes dels 15 que representa el total de la 
dotació per aquesta finalitat.

5. L'equip de govern considera necessari el lloc de treball d'assessor però 
també ha de ser conscient dels recursos limitats de l'entitat i de fins on es 
pot arribar. Cal reiterar que el primer assessor és el secretari, càrrec que 
comporta una dotació pressupostària costosa i que no es troba suficientment 
aprofitat.

6. Pel que fa a les indemnitzacions a partits polítics, el Sr. Mas assenyala 
que el seu partit també es troba estructurat en federacions comarcals i les 
instruccions que puguin donar en aquesta matèria des de la capital de la 
província són de caràcter general; doncs cal adaptar-les a la realitat i a les 
circumstàncies de cada cas; si aquesta corporació comarcal té dificultats per 
a cobrir necessitats impòrtants de funcionament no veu la raó per la qual s'ha 
d'atendre una despesa com aquesta, tenint en compte que els consellers ja 
tenen  consignades  les  seves  dotacions  pressupostàries  per  atendre  dietes, 



desplaçaments i assistències a les sessions dels organs col.lectius.

7. Darrerament, celebra que s'hagi fet entrega del document comprensiu de 
l'estat d'ingressos i despeses de la Societat Comarcal.

Finalitza el debat sobre els pressupostos amb la intervenció, en un segon torn 
de  contrarrèplica,  del  Sr.  Vila  qui  es  ratifica  en  la  totalitat  de  les 
consideracions posades de manifest en el seu anterior torn de contestació, i 
afegeix que si les Comissions Informatives serveixen per alguna cosa és per a 
debatre els temes a tractar en el Ple, emetre dictamens i propostes i recollir 
els vots particulars d'aquells membres disconformes amb el dictamen, amb la 
qual  cosa  s'aconsegueix  que  aquests  vots  particulars  emesos  al  si  de  la 
Comissió pels mateixos consellers que formen part de la pròpia Comissió puguin 
ésser coneguts amb l'antel.lació suficient abans d'ésser traslladats al Ple 
per a la seva discusió i resolució,juntament amb el dictamen; tota aquesta 
normativa està perfectament recollida en la legislació local i reflectida 
expressament en el Reglament Orgànic Comarcal, tot i que el senyor Mas i el 
grup que representa sembla deconèixer-la 

Sotmés a votació el dictamen de la Comissió sobre pressupost, plantilla i 
relació de llocs de treball, el Ple del Consell Comarcal, per 9 vots a favor 
del Grup de Convergència i Unió i Partit Popular, 4 vots en contra del Grup 
del PSC i 2 abstencions del Grup del Partit del Progrés del Pirineu, adoptà el 
següents ACORDS:

Primer. Aprovar  provisionalment  el  Pressupost  de  la  corporació  comarcal 
corresponent a l'exercici de 1993, en la mateixa forma com ha estat dictaminat 
per  la  Comissió  Informativa  de  l'àrea  i  que  contè  el  següent  resum  per 
capítols d'ingressos i de despeses:

ESTAT D'INGRESSOS
_________________________________________________________________

CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos).............   2.903.000 PTA
CAPITOL 4 (Transferències corrents).............. 233.503.007  "
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)...............   2.501.000  "
CAPITOL 7 (Transferències de capital)............ 387.811.954  "
CAPITOL 8 (Variació d'actius financers)..........       1.000  "
CAPITOL 9 (Variació de passius financers)........       2.000  "
=================================================================
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS.........................  626.721.961 PTA

ESTAT DE DESPESES
_________________________________________________________________

CAPITOL 1 (Consignació efectiva de personal)....  100.685.005 PTA
CAPITOL 2 (Despeses funcionament dels serveis)..   79.098.837  "
CAPITOL 3 (Interessos).........................     3.527.393  "
CAPITOL 4 (Transferències corrents)............    32.674.796  "
CAPITOL 6 (Inversions reals)...................   243.759.190  "
CAPITOL 7 (Transferències de capital)..........   159.739.622  "
CAPITOL 9 (Variació de passius financers)......     7.237.118  "
=================================================================



TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES...................   626.721.961 PTA

Segon. Aprovar  en  la  mateixa  forma  les  bases  d'execució  de  l'esmentat 
Pressupost.

Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs 
de treball del personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com a 
annex del pressupost amb tots els requisits que determinen els articles 25,29 
i 30 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol.

Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de 15 dies en la 
forma que estableix l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en el bén entés que, de no produir-se 
reclamacions,  el  pressupost  es  considerarà  definitivament  aprovat,  un  cop 
complert  el  període  d'exposició,  a  l'efecte  de  proseguir  els  tràmits 
establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 del text legal abans esmentat 

Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de 
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla 
íntegra del personal de la corporació, i trametre una còpia certificada de la 
mateixa a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya.

Sisè. Donar-se per assabentada la corporació i aprovar l'informe que figura 
com  annex  al  Pressupost  de  l'entitat,  sobre  la  memòria  de  gestió  de  la 
societat comarcal "Iniciatives Alt Urgell S.A". durant l'any 1992, així com 
sobre la previsió de l'estat d'ingresos i despeses de la mateixa Societat per 
a l'exercici de 1993.

III. MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA FISCAL NUM. 1, REGULADORA DE LA TAXA PER 
LLIURAMENT DE DOCUMENTS

Vist l'expedient formalitzat sobre modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1, 
Reguladora de la taxa per expedició de documents, i conformement amb el que 
estableixen els articles 15.1,16 i 17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat 
dels 15 membres corporatius presents a la sessió i mitjançant el quòrum de 
l'article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases de 
Règim Local, ACORDA:

Primer. Aprovar,  amb  caràcter  provisional,  la  modificació  de  l'Ordenança 
Fiscal núm. 1, Reguladora de la taxa per expedició de documents, donant-li una 
nova redacció al seu article 4t. relatiu a l'actualització de les tarifes 
d'aquesta  taxa,  les  quals  queden  fixades  en  la  quantia  i  conceptes  que 
s'expressen en el propi text de l'Ordenança modificada que figura incorporada 
a l'expedient.

Segon. Exposar  al  públic  al  tauler  d'edictes  de  la  corporació  l'acord 
provisional adoptat, durant el termini de 30 dies, i publicar el dit anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i a un diari de major circulació de la 



mateixa  província  perquè  els  interessats  puguin  examinar  l'expedient  i 
presentar  les  reclamacions  que  considerin  oportunes.  En  el  cas  de  no 
presentar-se  reclamacions,  l'acord  provisional  s'entendrà  definitivament 
adoptat, conformement amb el que preveu el paràgraf 3 de l'article 17 de 
l'esmentada Llei 39/1988.  

IV. APROVACIO INICIAL DE PROJECTES D`OBRES DE LA XARXA DE CARRETERES

Vistos els projectes d'obres comarcals ordinàries, que es referencien a la 
part dispositiva.

Vist l`informe del secretari general respecte a la consideració d`aquests 
projectes com d'obres ordinàries i per tant sotmesos al tràmit d`aprovació 
dels articles 218 i 219 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.

Atès que no existeix cap impediment legal per aprovar projectes d'obres sense 
que es disposi de la prèvia i suficient consignació pressupostària per atendre 
les despeses per a la seva execució.

Atès el Dictamen de la Comissió Informativa d`Infrastructures, el Ple del 
Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels  membres  corporatius  presents  a  la 
sessió, adoptà els següents ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment amb la consideració d`obres comarcals ordinàries, 
els projectes d`obres anomenats:

a) "Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Bar, Toloriu i el Quer 
Foradat des de la N-260, 1a. fase", amb un pressupost de 48.326.262,- PTA.

b) "Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Altés des de la ctra. L-
301", amb un pressupost de 7.275.315,- PTA.

Segon. Sotmetre a informació pública, durant un termini de trenta dies, els 
projectes d`obres aprovats en l`acord precedent, de conformitat amb el que es 
preveu  en  l`article  219.2.c)  de  la  Llei  8/1987,  fent  constar  que,  si 
transcorregut aquest període de temps no s`ha formulat cap reclamació i/o 
al.legació als mateixos, quedaran aprovats definitivament sense necessitat de 
fer-ho de forma expressa.

Tercer. Facultar  a  la  Sra.  presidenta  d'aquest  Consell  Comarcal  perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l`efectivitat dels 
precedents acords. 

V.  LICITACIO  MITJANÇANT  CONCURS  PER  A  L`ADJUDICACIO  DE  LES  DUES  OBRES 
ANTERIORS

Instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs 
públic,  de  les  següents  obres  ordinàries  incloses  al  Programa  comarcal 
d`actuació de camins veïnals, any 1993, i de les que s`han elaborat els 
corresponents  projectes  tècnics  redactats  per  l'enginyer  de  camins  de  la 
plantilla d`aquesta corporació, senyor Joan Gurrera i Lluch :



a) "Arranjament i pavimentació de camí d'accés a Bar, Toloriu i el Quer 
Foradat, des de la N-260, 1a. fase"

b) "Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Altés des de la ctra. L-301"

Redactats els plecs de clàusules administratives particulars i facultatives o 
tècniques, i trobats conformes,

Vistos els informes del tècnic superior de la corporació, Sr. Gurrera, sobre 
la conveniència d'acudir al procediment de concurs en l'adjudicació d'aquestes 
obres, així com del secretari i de l'interventor habilitat de l'entitat,

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  al  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  d`Infrastructures,  per  unanimitat  dels  15  membres  corporatius 
presents a la sessió, adoptà els següents ACORDS:

Primer. Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques 
de les obres ordinàries següents:

a) "Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Bar, Toloriu i el Quer 
Foradat des de la N-260, 1a. fase"

b) "Arranjament i pavimentació del cami d'accés a Altés des de la ctra. L-301"

Segon. Disposar la publicació d`un extracte dels esmentats plecs de clàusules 
administratives,  durant  un  termini  de  30  dies,  al  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, perquè es 
puguin presentar reclamacions, que seran resoltes per la corporació.

Tercer. Convocar  concurs  per  a  l`adjudicació  de  les  dues  obres  abans 
esmentades, amb uns pressupostos d`execució per contracta de 48.326.262,- PTA 
i de 7.275.315,- PTA, respectivament, IVA inclòs, i publicar simultàniament 
l`anunci de licitació en la forma prevista a l`article 122.2 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d`abril; i procedir a la tramitació corresponent 
fins a l`adjudicació d`ambdues obres.

VI. INFORME SOBRE OBRA MUNICIPAL INCLOSA AL PLA ESPECIFIC DE LA DIPUTACIO. ANY 
1993

Vist l'escrit de l'Ajuntament de Bassella pel qual es demana la corresponent 
autorització  per  a  poder  contractar  l'  obra  núm.  93/2.003-DL,  anomenada 
"Electrificació rural de masies d'Ogern" i inclosa al Pla Específic per a 
l'exercici de 1993, el Ple del Consell Comarcal dóna la seva conformitat a la 
documentació tramesa i, per unanimitat, ACORDA:

Primer. Informar  favorablement  perquè  l'Ajuntament  de  Bassella  pugui 
contractar l'esmentada obra.

Segon. Conseqüentment amb la petició formulada en el mateix escrit, manifestar 
a la corporació sol.licitant que per part d'aquest Consell Comarcal no hi ha 
cap impediment perquè aquesta contractació pugui fer-se per concert directe 
sempre i quan es doni algun dels supòsits que recull l'article 275 de la Llei 



8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, extrem que 
haurà d'ésser acreditat convenientment en l'expedient.

VII. PROPOSTA DE PRIORITATS EN LA INSTAL.LACIO DE TELEFONS RURALS 

Tot seguit, es donà compte d'una Moció de la Presidència expressada en els 
següents termes :

"Atès  que  recentment  s'ha  signat  un  conveni  de  col.laboració  entre  la 
Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, les quatre Diputacions catalanes i la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de promoure i impulsar l'extensió 
del servei telefònic a totes les zones rurals del nostre país.

Atès que amb aquest projecte hom pretén que les masies i nuclis rurals puguin 
comptar amb comunicació telefònica al mateix preu que els costa instal.lar el 
servei als habitants de les zones urbanes.

Atès  que  des  del  Consell  Comarcal  recolzem  aquesta  iniciativa  que  ha  de 
contribuir decisívament a millorar el nivell de vida dels habitants de la 
nostra comarca.

Es proposa al Ple del Consell Comarcal que acordi demanar a la Conselleria 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i a l'Excma. 
Diputació de Lleida que es posin en marxa les actuacions derivades del dit 
conveni començant per aquells nuclis rural on no hi ha ni tan sols telèfon 
públic i per totes aquelles masies on s'hi viu tot l'any i que a hores d'ara 
només disposen d'una emisora de ràdio per urgències".

La transcrita moció ha estat aprovada unànimement per la totalitat dels 15 
membres corporatius presents a la sessió, tot disposant-se que un certificat 
d'aquest acord sigui tramès al Departament competent així com a la Diputació 
Provincial.

VIII. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL PER AL DESENVOLUPAMENT 
DELS SERVEIS SOCIALS A LA COMARCA

Es presentat a la consideració del Ple el projecte de Conveni Marc entre el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal, en ordre a regular per a l'any 1993 la programació i el finançament 
de serveis socials i altres actuacions en l'àmbit del benestar social a la 
comarca.

La Sra. presidenta facilita una informació sobre aquest document que recull en 
el seu conjunt i de manera detallada i sistematitzada tota la matèria relativa 
als serveis socials de base de la nostra comarca i proposa que sigui aprovat 
pel Plenari, si bé expressa que es troben a faltar algunes qüestions d'interès 
que caldria replantejar, si més no de cara als pròxims exercicis, prop dels 
responsables del Departament i que es resumeix en els següents punts: 

a) Conveniència d'eximir als petits municipis del pagament de la quota del 
33%, actualment al seu càrrec 



b) Urgència de convertir en tres les places de treballadors familiars en lloc 
de les 2,5 que assigna el conveni 

c)  Necessitat  d'incloure  una  dotació  destinada  a  cobrir  les  despeses  de 
desplaçaments i trasllats de la gent gran adscrita al Consell Consultiu de la 
Vellesa 

c) Necessitat també d'establir una dotació específica per a la persona que 
assumeix la coordinació dels diferents serveis.

Destaca també la Sra. presidenta com a aspecte important i novetat que recull 
el conveni, l'assumpció per part del Consell Comarcal, a partir de l'1 de 
setembre pròxim, del servei d'atenció domiciliària per a gent gran que inclou 
la gestió dels casos d'ajuda a pensionistes de la Seguretat Social majors de 
60 anys i que en aquests moments realitza directament l'ICASS.

Sotmès  a  deliberació  el  conveni,  intervé  el  conseller  senyor  Mas  per  a 
reivindicar la necessitat que té el municipi de la Seu d'Urgell de comptar amb 
una plaça d'educador/ra especialitza/da en medi obert, amb dedicació complerta 
al 100%, petició que caldria també replantejar davant l'ICASS i que precisa 
d'una solució immediata sense esperar a què finalitzi el període de vigència 
previst en el propi conveni i que significaria no poder donar cobertura a 
aquesta necessitat fins un cop passat el 31 de desembre de 1995.

La Sra. presidenta manifesta que la proposta del Sr. Mas figura també entre 
les peticions a formular a l'ICASS, amb la idea de demanar la dotació d'un 
lloc més de treball d'aquestes característiques i assignar-li una dedicació 
del 80% de la jornada per a la Seu i del 20 per a la resta de la comarca.

Recollides les observacions anteriorment plantejades, tant per la Presidència 
com pel portaveu del grup corporatiu del PSC i conclòs el torn de paraules, el 
Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 15 membres corporatius presents 
a la sessió, ACORDA:

Primer. Aprovar, per a l'any 1993, el conveni marc de cooperació entre el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell per a la programació i el finançament de serveis 
socials i altres actuacions en l'àmbit de Benestar Social a la comarca.

Segon. Facultar  àmpliament  la  Sra.  presidenta  de  la  corporació  per  a  la 
signatura  d'aquest  conveni  i  per  a  poder  realitzar,  prop  de  l'organisme 
competent de la Generalitat, quantes gestions siguin menester en ordre a la 
bona fi i a la plena efectivitat de l'esmentat conveni.

IX. RATIFICACIO DEL DECRET DE PRESIDENCIA SOBRE CONSTITUCIO DEL NUCLI COMARCAL 
DE SEGURETAT VIARIA

Per unanimitat, el Ple del Consell Comarcal acorda ratificar el Decret de 
Presidència núm. 11/93 pel qual es demana al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, en congruència amb els articles 17 i següents del 
Decret de la Generalitat núm. 74/1992, de 9 de març, que aquesta comarca de 
l'Alt Urgell pugui ser autoritzada per a constituïr-se en "nucli comarcal de 
seguretat viària" mitjançant la creació, en el seu moment, d'un òrgan integrat 



pels membres a què fa menció l'article 18 de l'esmentat decret núm. 74/1992.

Així mateix, s'acorda ratificar la sol.licitud cursada per la presidència en 
petició d'una subvenció adreçada al finançament de les actuacions derivades 
del programa de seguretat viària

X. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE COOPERACIO A LA INFORMATITZACIO

S'accepta la moció presentada per la presidència del consell, i el plenari 
corporatiu ACORDA:

Primer. Acollir-se a la subvenció prevista a l'article 5 de la Resolució del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, de 5 de maig de 
1993, per al finançament de la xarxa informàtica comarcal, d'acord amb el 
projecte aprovat per l'acord del Ple de 13 de febrer de 1992, sol.licitant una 
subvenció de quatre milions de pessetes, i aprovar la inversió a realitzar per 
aquest concepte.

Segon. Adreçar-se als ajuntaments que no varen manifestar la seva adhesió al 
projecte d'informatització comarcal per oferir-los l'oportunitat de fer-ho amb 
motiu de la convocatòria d'enguany si ho desitgen.

Tercer. Acollir-se a la subvenció prevista a l'article 4 de la Resolució 
esmentada  per  al  finançament  d'adquisició  de  programari  i  maquinària 
informàtica, sol.licitant una subvenció d'1.500.000,- pessetes, i aprovar la 
inversió a realitzar per aquest concepte d'acord amb la memòria que figura com 
annex al present acord.

Quart.-  Acollir-se  a  la  implantació  de  la  xarxa  de  correu  electrònic 
interinstitucional,  prevista  a  l'article  6  de  la  Resolució  esmentada  i 
sol.licitar  el  finançament  total  de  les  despeses  que  suposi  l'adquisició 
d'aquesta aplicació, assumint el compromís de contractar una entrada X-28 a la 
xarxa  IBERPAC  de  Telefònica  i  dotar-se  de  l'equipament  informàtic  i  de 
telecomunicacions necessari.

Cinquè. Acollir-se a la línia de cooperació prevista a l'article 7 de la 
Resolució esmentada, sol.licitant la seva implantació i el finançament de la 
formació dels usuaris.

Aquesta línia de cooperació es sol.licita tant per a la seva implantació al 
Consell Comarcal com als ajuntaments de la comarca interessats. A aquests 
efectes  s'acorda  adreçar-se  als  ajuntaments  de  la  comarca  per  tal  que 
manifestin  formalment  la  seva  voluntat  d'incorporar  al  seu  funcionament 
administratiu  l'aplicació  informàtica  de  gestió,  control  i  seguiment 
d'expedients.

XI. CONVENI AMB LA DIRECCIO GENERAL D'ADMINISTRACIO LOCAL PER A L'ELABORACIO 
DEl PROGRAMA D'ACTUACIO COMARCAL

Vist  l'acord  del  Ple  d'aquesta  corporació  de  data  11  de  març  d'enguany, 
acollint-se a la convocatòria esmentada i sol.licitant la subvenció oportuna 
per  atendre  el  finançament  de  la  despesa  que  comportarà  l'elaboració  de 



l'esmentat Programa d'Actuació Comarcal.

Vista la proposta de conveni tramesa per la Direcció General d'Administració 
Local per a la instrumentació de la seva col.laboració econòmica i tècnica en 
l'elaboració de l'esmentat P.A.C. 

Atès que l'elaboració del P.A.C. constitueix un objectiu d'obligat compliment 
a tenor del que estableix l'art. 27 de la Llei 6/1987 en ordre a determinar, 
en  funció  dels  tipus  i  capacitat  dels  municipis  i  de  les  necessitats 
específiques de la comarca, les relacions competencials entre els ajuntaments 
i el Consell Comarcal segons el detall que estableixen l'art. 27 i següents de 
l'esmentada Llei 6/1987.

Atès, per altra banda, que el P.A.C. ha de preveure també les condicions de 
l'exercici  de  les  competències  comarcals  pròpies  i  les  que  li  siguin 
atribuïdes per delegació de les altres administracions públiques.

Atès també que malgrat que l'aprovació del P.A.C. únicament constitueix un pas 
que s'haurà de complementar en fases successives, en el procés de delimitació 
de les competències comarcals, que actualment presenta una regulació en la que 
els mecanismes d'assignació per delegació tenen un pes excessiu enfront a 
l'atribució de competències pròpies, i que la seva aprovació no podrà resoldre 
el tema d'una forma estable i satisfactòria, però constitueix un imperatiu 
legal  i  un  primer  pas  en  aquest  procés  que  ha  d'establir,  entre  altres 
regulacions, els mecanismes per a la seva futura adequació, d'acord amb les 
modificacions que s'hauran de produir en el marc normatiu general del règim 
local.

El Ple del Consell Comarcal, en congruència amb la moció presentada per la 
Sra. presidenta, adoptà, per unanimitat, el següent ACORD:

Primer. Aprovar el projecte de conveni de col.laboració entre el Departament 
de Governació i el Consell Comarcal per a l'elaboració del Programa d'Actuació 
Comarcal (P.A.C.) d'acord amb el text que figura com annex a l'expedient.

Segon. Facultar a la Presidència per tal que pugui, en nom i representació de 
la corporació, signar el dit conveni.

XII. PROPOSTA DE SOL.LICITUD D'ELABORACIO DEL NOU PLA COMARCAL DE MUNTANYA 
1995-1999. APROVACIO DE L'ENQUESTA PUBLICA

A proposta de la Sra. presidenta, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat 
dels 15 membres corporatius presents a la sessió, adoptà el següents ACORDS:

Primer. Aprovar  el  document  elaborat  per  aquest  Consell  amb  l'activa 
participació de l'economista, senyora Anna Naudó Viladomat, on es recullen en 
grans  blocs  temàtics  els  resultats  de  l'enquesta  prèvia  realitzada  per  a 
l'elaboració del Pla Comarcal de Muntanya i on es reflecteix la situació 
actual de la nostra comarca a nivell dels diferents sectors de l'activitat 
económica, infrastructures, equipaments i serveis. 

Segon. Adreçar-se  a  l'Hble.  Conseller  de  Política  Territorial  i  Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya perquè, en base al document anterior, 



tingui  a  bé  disposar  l'elaboració  d'un  nou  Pla  Comarcal  de  Muntanya  amb 
vigència per als exercicis 1995-99.

Tercer. Transmetre  a  l'esmentada  Conselleria,  per  a  la  seva  oportuna 
constància,  un  exemplar  del  resultat  de  l'enquesta  prèvia  realitzada  per 
aquest Consell Comarcal.

XIII. TEXT REFOS DE LES AL.LEGACIONS AL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

Seguint la relació de punts de l'ordre del dia a tractar, la Sra. presidenta 
presenta a la consideració del consistori el text refós comprensiu de les 
al.legacions  formulades  per  aquest  Consell  Comarcal  al  projecte  de  Pla 
Territorial General de Catalunya, text que ha estat redactat pel professional 
contractat per aquesta corporació a través de l'INEM, senyor Isidre Domenjó, 
encarregat de fer, a través d'un seguiment complet de les actuacions, una 
recopilació documentada de les reivindicacions que, en relació amb els temes 
d'interès per a la nostra comarca, varen sortir dels informes elaborats a 
partir de les diverses reunions d'alcaldes celebrades.

La Sra. presidenta informa sobre els acords d'adhesió a les al.legacions, 
tramesos, a hores d'ara, per la majoria d'ajuntaments de la comarca i altres 
entitats, com ara la Cambra agrària i l'Associació de comerciants, i dóna la 
paraula al Sr. Domenjó perquè faci una breu síntesi del document definitiu en 
què s'han traduït les al.legacions que es presenten a nivell comarcal, les 
quals són, en esència, les mateixes que s'han vist en el plenari anterior, amb 
l'únic afegit del tema de sanitat, fruit de l'informe elaborat amb motiu de 
l'última reunió d'alcaldes celebrada.

Oberta deliberació a l'entorn del document d'al.legacions presentat al Ple, 
pren la paraula, en primer terme, el conseller portaveu del grup corporatiu 
del PSC, senyor Mas i Bentanachs, per a expressar, en línies generals, la 
conformitat del seu grup amb el contingut del document, si bé considera oportú 
de fer algunes observacions que resumeix en els següents punts :

a) Pel que fa a l'apartat 7 del text, relatiu a la Sanitat, tot i manifestar-
se bàsicament d'acord amb la petició de l'al.legat, rebutja, no obstant, les 
consideracions que sobre el tema de l'Hospital es contenen fonamentalment als 
paràgrafs 2 i 3.

b) Caldria remarcar i posar una especial èmfasi en allò que ha de constituir 
l'objectiu  bàsic  del  Pla;  és  a  dir,  la  voluntat  d'establir  una  igualtat 
d'oportunitats per a tots els ciutadans de Catalunya en el gaudi dels béns i 
dels serveis independentment del territori o del medi on habitin.

c) Els elaboradors del Pla no haurien de desconèixer la realitat del que passa 
més enllà de les nostres fronteres i, en aquest sentit, convindria escoltar i 
fer-se partíceps del sentir i de les inquietuds de les poblacions de les 
comunitats veïnes.

d) Es molt important que l'aeroport sigui considerat com a tal.

e) Finalment, caldria plantejar la necessitat de reconvertir l'eix Lleida-La 
Seu-Andorra en una autovia.



Al  voltant  d'aquesta  anterior  intervenció  la  presidenta,  senyora  Majoral, 
lamenta i entén com una falta de consideració el fet d'esperar a què arribés 
el  plenari  per  a  presentar,  de  manera  imprevista  i,  per  tant,  sense 
possibilitats de poder ser estudiats i discutits convenientment, uns punts que 
ja s'havien d'haver plantejat en el seu moment a través de les vàries reunions 
de treball i de consulta celebrades anteriorment.

D'altra  banda,  i  pel  que  fa  a  l'objecció  de  no  concretar-se  en  les 
al.legacions el que es considera com a objectiu bàsic de Pla, la Sra. Majoral 
està en desacord amb aquesta apreciació ja que entèn que l'informe és prou 
explicit al respecte i dedica pràcticament dues pàgines a aquesta reflexió.

El Sr Vila, pel grup de CIU, qüestiona el tema de l'autovia i diu que la seva 
construcció significaria una desgracia per a la gran majoria dels pobles de la 
comarca, tret de la Seu d'Urgell i d'Andorra; per aquesta causa, la postura 
del conseller és de frontal oposició al plantejament ja que entèn que una vial 
d'aquestes  caracteristiques  comportaria  la  ruïna  de  la  comarca  i  només 
beneficiaria a les poblacions extremes de sortida i d'arribada.

El conseller del mateix grup de CIU, senyor Graell i Hernandez, matitza, al 
fil d'aquest tema, que ja en el Plenari de l'Ajuntament de la Seu, en el qual 
dos  grups  municipals  reivindicaven  l'autovia,  s'havia  presentat  una 
contramoció per tal de sol.licitar que es demanés una adaptació de l'actual 
carretera, concretament del tram Pons-La Seu d'Urgell, amb tres carrils de 
circulació, un de via lenta per a camions, amb la qual cosa quedaria bastant 
ben solucionat el problema del trànsit i, al mateix temps, s'evitaria el 
negatiu impacte paisatgístic que produeix una autovia, sobretot en zones d'una 
orografia singular com la nostra .

En torn de rèplica i de contestació per al.lusions a les paraules de la 
senyora Majoral, el conseller senyor Mas fa constar que expressar davant del 
Ple comarcal l'opinió del seu grup sobre els objectius abans ressenyats no es 
pot qualificar de desconsideració i, pel que fa al tema de l'autovia, afirma 
que si la Generalitat ha invertit molts recursos en l'eix del LLobregat i no 
tants en l'eix del Segre, a ningú no pot escandalitzar que a 30 anys vista i 
com a solució de futur es pugui plantejar la construcció d'una autovia, sempre 
salvaguardant els aspectes relatius a la protecció de l'entorn i a l'estètica 
paisatgistica. Per tant, es reafirma en els punts exposats en la seva anterior 
intervenció i anuncia que en cas de mantenir-se la proposta dels tres carrils 
defensada pel Sr. Graell, el grup del PSC s'abstindria en aquest punt. 

El senyor Vila ratifica també les seves consideracions respecte a la negativa 
incidència de l'autovia en el futur de la comarca i la presidenta, senyora 
Majoral, proposa que sigui recollit en el text de les al.legacions el punt 
relatiu a la solució del tercer carril de via lenta.

Sotmès el text refós de les al.legacions a votació ordinària del Ple, és 
aprovat amb les següents matitzacions:

1. S'introdueix en el text, a petició del grup del PSC, un incís específic 
relatiu a qualificar com a objectiu bàsic del PTG garantir els serveis públics 
a tots el ciutadans.



2. En relació a l'eix del Segre -des de l'eix pirinenc fins a Ponts- s'aprova, 
a petició del grup de CIU i amb l'abstenció dels consellers del grup del PSC, 
la introdució d'un apartat en el text de les al.legacions en el qual consti de 
forma explícita en el programa d'inversions per al quatrienni 1993-1996, la 
necessitat d'incloure la construcció d'un tercer carril per a vehicles lents 
en els trams on sigui possible i aconsellable.

3. Els consellers del grup del PSC, tot i aprovar el text de les al.legacions 
en la forma i amb les esmenes abans exposades, mantenen el criteri ja defensat 
en el debat d'excloure de l'apartat relatiu a "la sanitat" els comentaris que 
sobre l'hospital es fan al final del paràgraf i expressen la conveniència de 
què el rectors del Pla estiguin oberts a la informació i a la consulta de les 
comunitats autònomes limítrofes.

XIV.  PROPOSTA  D'INFORME  EN  EXPEDIENT  DE  SEGREGACIO  DE  DIVERSOS  NUCLIS  DE 
L'AJUNTAMENT DE VALLS DEL VALIRA PER FORMAR UN NOU AJUNTAMENT

La  Sra.  presidenta  presenta  a  la  consideració  del  plenari  corporatiu 
l'expedient instruït per l'Ajuntament de Valls del Valira en relació amb la 
petició  formulada pels veïns dels nuclis de població d'Arduix, d'Argolell, 
d'Ars,  d'Asnurri,  de  Civís  i  de  Sant  Joan  Fumat,  per  a  segregar-se  de 
l'esmentat municipi, i constituir-ne un de nou. 

Aquest expedient es sotmet a l'informe preceptiu de la corporació comarcal, en 
compliment  del  que  estableix  l'article  23.2  del  Reglament  de  Demarcació 
Territorial i Població dels Ens Locals, vigent a Catalunya.

De l'examen de les actuacions que obren a l'esmentat expedient, resulta el 
següent:

1r. Els veïns dels antics municipis d'Ars i de Civís, actualment integrats en 
el municipi de Valls del Valira, fonamenten la seva pretensió de segregació en 
les següents consideracions que podem resumir en els següents punts:

a) Insuficient atenció per part de l'Ajuntament de Valls del Valira, pel que 
respecta a tots aquells aspectes relacionats amb la prestació de serveis i a 
la realització d'obres, als nuclis de població situats a la zona alta del 
municipi i que abans de la fusió constituïen municipis independents.

b)  Diferent  substracte  econòmico-social  entre  els  nuclis  de  població  que 
pretenen segregar-se, de base exclusivament agrícola, i la resta del territori 
que integra l'actual municipi, d'activitat més diversificada.

c) Configuració geogràfica diversa del territori que abraça l'actual terme 
municipal i que ha fet que no s'hagi tingut en compte el concepte de "vall 
natural" a l'hora de resoldre's sobre la fusió.

d) Components sociològics i estil de vida diferents entre la població que 
habita la part alta de muntanya i la que viu a les zones baixes, circumstància 
que en la pràctica origina problemes de convivència i certes tensions amb 
l'administració municipal.

e) Conscienciació ferma i unànim dels veïns promotors de l'expedient sobre la 
necessitat de la segregació, avalada ja per molts anys d'experiència de vida 



comunitària municipal anterior a la fusió i convenciment de ser capaços de 
poder assumir de forma autònona els serveis mínims d'obligada prestació.

2n.  Els  interessats  aporten  a  l'expedient  la  documentació  preceptiva  que 
estimen necessària i fan les al.legacions que consideren oportú de realitzar 
per tal de justificar la procedència de la segregació, en base als requisits 
que perquè aquesta segregació pugui ser viable exigeixen els articles 15 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 11 a 13 del Reglament de 
Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals.

3r. La resolució sobre la procedència de la segregació ha estat sotmesa a la 
decisió del plenari corporatiu del municipi de Valls del Valira en sessió de 
data 6 d'abril de 1991 i l'acord corresponent no ha pogut prosperar en no 
concòrrer el quòrum de majoria qualificada determinat per l'article 112.2.a de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Vistos els anteriors antecedents i atès l'informe de la Comissió Comarcal de 
Govern,  el  Ple  del  Consell,  per  unanimitat  dels  15  membres  corporatius 
presents a la sessió, ACORDA emetre el seu informe en el sentit següent:

Primer. Recolçar i informar favorablement la petició dels veïns residents als 
nuclis de població que abans de la fusió integraven els extingits municipis 
d'Ars i de Civís, des del respecte més profund a la seva decidida voluntat de 
segregar-se del municipi de Valls del Valira al qual pertanyen en l'actualitat 
els esmentats nuclis.

Segon. Mantenir,  això  no  obstant,  una  prudencial  reserva  sobre  si  les 
aspiracions d'aquest col.lectiu d'habitants i els arguments que esgrimeixen 
constitueixen  base  suficient  des  del  punt  de  vista  del  compliment  dels 
requisits necessaris que exigeixen els articles 11 a 13 del Reglament perquè 
la segregació pugui fer-se viable, qüestió aquesta que haurà d'ésser apreciada 
per  l'òrgan  de  la  Generalitat  al  qui  pertoca  decidir  sobre  la  petició 
formulada i, en definitiva, resoldre l'expedient.

XV. INFORMES DE PRESIDENCIA

La  Sra.  Presidenta  informa  al  Plenari  sobre  els  següents  temes  d'interès 
comarcal:

a) A iniciativa de l'Associació d'amics del poble saharaui està previst que es 
traslladin a la nostra comarca, durant l'època d'estiu, una colla de 15 nens, 
per  a  facilitar  l'estada  dels  quals  es  demana  la  col.laboració  dels 
ajuntaments que vulguin voluntàriament acollir-los durant una jornada o els 
dies que considerin oportú, a més de facilitar-se el número de compte corrent 
per aquelles persones disposades a col.laborar en les despeses de trasllat i 
manutenció.

b) Escrit rebut a través de la Delegació Territorial del Govern en el qual 
s'alerta sobre determinades irregularitats detectades en la forma d'actuar 
d'alguns operaris de l'empresa Instalgas els quals, sembla ser, que, amb motiu 
de les visites efectuades a diferents domicilis, desacreditaven el material de 
Repsol Butà S.A. i indicaven als usuaris que Gas Badia S.L, concessionària en 
aquesta comarca, havia deixat d'oferir aquests serveis, cosa que ha provocat 



que l'esmentada concessionària denunciés el fet davan els jutjat de la Seu.

c) Escrit de la Direcció General d'Administració Local en el qual es comunica 
que el recurs contenciós-administratiu presentat pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat contra el Decret 145/1992 sobre fixació de criteris de distribució 
del Fons de cooperació local de Catalunya, ha estat declarat caducat per la 
interlocutòria  dictada  per  la  secció  cinquena  de  la  Sala  del  Contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Així mateix, 
s'informa de l'escrit tramès per la mateixa Direcció General en el qual es 
dóna compte, a efectes de compareixença, del recurs contenciós-administratiu 
interposat per la Diputació de Barcelona contra l'acord del Govern de la 
Generalitat de Catalunya pel qual es desestima el recurs de reposició formulat 
contra el Decret 48/1993, de 23 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i 
serveis, any 1993.

d)  Inauguració  del  "Festival  de  joves  intèrprets"  que  tindrà  lloc  a  la 
localitat d'Oliana i que tindrà una durada a partir del pròxim 10 de juliol 
fins al primer diumenge d'agost i en el intervendran, entre altres formacions 
musicals, els alumnes de l'Escola de Música d'Oliana i Solsona.

e)  Visita  efectuada  al  nou  conseller  de  Política  Territorial  i  Obres 
Públiques, Sr. Cullell, a través de la qual s'ha pogut comprovar que la 
Conselleria assumeix el Pla d'aigües en els mateixos termes que el titular 
anterior i accepta també el finançament de Pla de Carreteres veïnals tot 
demanant  la  major  rapidesa  en  les  actuacions  previstes  per  a  enguany; 
s'expressa també que la conselleria es manifesta totalment oberta al tema de 
la col.laboració en matèria d'urbanisme.

f) Finalment, a petició de la presidència, s'acorda traslladar al Col.legi 
Públic Pau Claris la felicitació del Ple pel premi especial que han aconseguit 
els seus escolars de 7 i 8 anys, en el XIIè. certamen literari infantil i 
juvenil  de  Sant  Jordi  en  homenatge  a  Pere  Calders,  organitzat  per  la 
Secretaria General de Joventut de l'Institut Català de Serveis a la Joventut 
de la Generalitat de Catalunya.

ASSUMPTES D'URGENCIA 

Fora  de  l'ordre  del  dia,  i,  prèvia  l'aprovació  d'assumptes  d'urgència, 
s'examinen els següents punts:

A) Els presents es donaren per informats del Decret núm. 12 de la Presidència 
del Consell pel qual es resol contractar l'adquisició d'un vehicle recolector-
compactador d'escombraries a l'empresa Ros Roca SA, de Tàrrega, per un import 
de 9.200.000,- PTA, IVA inclòs.

Tanmateix es donaren per informats del Decret núm. 13 de la presidència del 
Consell pel qual es resolt contractar l'adquisició de 42 contenidors per a la 
recollida d'escombraries a l'empresa Ros Roca SA, de Tàrrega, pel preu de 
2.240.000,- PTA, IVA inclòs.

B) Atès que la representació de les entitats M. Y J. GRUAS S.A. i OBRAS 
INDUSTRIALES  S.A.,  adjudicatàries,  en  règim  d'Unió  Temporal  d'Empreses  i 



mitjançant concurs prèviament celebrat, de l'obra titulada "Pavimentació de 
l'accés a Argolell des de la Farga de Moles", dirigeixen conjuntament, amb 
data  5  de  juliol,  escrit  al  Consell  Comarcal  pel  qual  exposen  la 
impossibilitat de poder constituir formalment la unió temporal per aquesta 
obra,  d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  3  del  vigent  Reglament  de 
Contractació de l'Estat i, en la seva conseqüència, demanen que aquella sigui 
adjudicada en les mateixes condicions a una de les empreses abans esmentades, 
concretament M. Y J. GRUAS S.A.

Atès que aquesta última empresa expressà davant notari, segons escriptura 
d'acta de requeriment formulada amb la mateixa data de 5 de juliol, còpia 
autenticada de la qual s'uneix a l'expedient, el compromís d'assumir i de 
subrogar-se  en  totes  les  obligacions  i  responsabilitats  derivades  de 
l'adjudicació de l'esmentada obra.

Vist l'informe del secretari general del Consell Comarcal, i a proposta de la 
Junta Comarcal de Contractació, s'acorda acceptar la subrogació de l'empresa M 
Y J GRUAS SA, en la contractació de l'obra anomenada "Pavimentació del camí 
d'accés a Argolell des de la Farga de Moles" que havia estat adjudicada 
inicialment a la unió temporal d'empreses M Y J GRUAS SA i OBRAS INDUSTRIALES 
SA.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 11,5 
hores,  de  la  qual  s'estén  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. 858626 al 



núm. 858645, i comprèn un total de 20 folis, numerats del 73 al 92.

La Seu d'Urgell, 10 de setembre de 1993

EL SECRETARI


