
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 21 hores del dia 14 de març de 1996, 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. M. Dolors Majoral i Moliné, i hi concorren els següents consellers: 

 
- M. Teresa Ferrer i Cumella 
- Pere Planes i Planes 
- Miquel Mas i Miró 
- Ventura Roca i Martí 
- Josep Maria Solà i Solà 
- Emili Segon i Baró 
- Bonaventura Solans i Navarro 
- Joan Orrit i Armengol 
- Josep Maria Castells i Curià 
- Jordi Mas i Bentanachs 
- Joan Soldevila i Pagès 
- Josep Mijana i Vilana 
- Miquel Colom i Pich  
 
Assistits del sotasignant secretari general de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i 
Morán, qui dóna fe de l'acte.  
 
Excusaren la seva assistència els consellers senyors Joan Busquets i Grau i Francesc 
Muñoz i Gaset. 
 
S'hi troba tembé present l'interventor habilitat de la corporació, senyor Emili Valero i 
Mallea.  
 
Assisteixen amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents:  
 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó  
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d'Aguilar 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Josep Porta i Porta, alcalde d'Arsèguel 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovada pel senyor secretari 
l'existència del quòrum d'assistència necessari perquè la sessió pugui ésser vàlidament 

celebrada, es passa, tot seguit, a tractar sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia: 

 

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap esmena ni observació. 
 

2. PROJECTES D'OBRES 
 
Són presentats a exàmen i aprovació del plenari corporatiu els següents projectes 
d'obres: 
a) Arranjament del camí d'accés al Cogulló, 1a. fase. 



b) Nou accés a Arsèguel. 
Tots dos redactats per l'enginyer contractat de camins, canals i ports de la plantilla 
d'aquesta corporació, senyor Francesc Fabra i Grau, amb un pressupost d'execució per 

contracta cadascun d'ells d'11.000.000 de pessetes. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen favorable de la Comissió 
d'Infraestructures,   per  unanimitat  dels  14  membres  corporatius  presents  a  la  

sessió,  acorda: 
 

Primer. Aprovar inicialment, amb el caràcter d'obres locals ordinàries de primer 
establiment, els esmentats projectes. 
 

Segon. Sotmetre els projectes a informació pública durant el termini de 30 dies i continuar 
els tràmits que, pel que fa al procediment administratiu, assenyala l'article 37 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny. 
 

Tercer. Fer constar que, si transcorregut el termini d'informació pública no s'ha presentat 
cap reclamació o al.legació, l'acord aprovatori inicial esdevindrà definitiu de forma 
automàtica sense necessitat d'aprovació definitiva expressa. 
 

3. PROPOSTA SOBRE AMPLIACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DEL SERVEI DE 

TRANSPORT A LA DEMANDA  
 
Estudiades les necessitats actuals existents a la comarca pel que fa al servei del transport 
a la demanda que gestiona aquest Consell Comarcal, el plenari corporatiu, aprova 
d'acceptar el Dictamen de la Comissió Informativa d'Infraestructures i per unanimitat dels 

senyors consellers presents a la sessió, a c o r d a : 
 

Primer. Ampliar en un dia més a la setmana, i sempre i quan es mantingui la mateixa 
dotació de 1995 per part del Departament competent de la Generalitat de Catalunya en el 
finançament del servei, el transport a la demanda per a les zones següents de la 
comarca: 
 
    - zona 6. Valls d'Arduix i Arcabell a la Seu d'Urgell 
    - zona 7. Valls d'Aguilar a la Seu d'Urgell 
    - zona 8. Castellnou i Aristot a la Seu d'Urgell 
    - zona 9. Vall del Querforadat a la Seu d'Urgell 
    - zona 10. Valls de Cava a la Seu d'Urgell 
 

Segon. Considerar la posibilitat d'extendre aquest servei a d'altres indrets de la comarca 
i, molt cocretament, estudiar la proposta de l'Ajuntament de Valls del Valira per a la posta 
en funcionament d'una nova línia a la zona de Calbinyà.  
 

4. INFORME PROPOSTA SOBRE DETERMINADES ACTUACIONS QUE AFECTEN A 

ABOCADORS DE PEDRES I TERRES 
 



En relació amb les sol.licituds cursades per diversos titulars de llicències d'abocaments de 
pedres i terres a la comarca i tenint en compte els informes emesos pels serveis tècnics 
de la corporació, el ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió 

d'Infraestructures, prengué els següents a c o r d s : 
 

Primer. Concedir al senyor Josep Puig i Augé una pròrroga que finalitzarà per tot el 15 de 
setembre d'enguany, per a completar les obres de restauració de l'abocador situat a 
l'indret de "Normaniu", al terme municipal de Ribera de l'Urgellet. 
 

Segon. Concedir al senyor Rossend Espunyes i Bullich una pròrroga, fins al 15 de gener 
de 1997, per a realitzar les obres de restauració de l'abocador situat a l'indret "Allau de la 
Trobada", al terme municipal de Montferrer-Castellbó. 
 

Tercer. Proposar als òrgans competents del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, previ el lliurament de la denúncia corresponent, l'adopció de les 
mesures adients per tal d'exigir a l'empresa TEAUSA l'urgent acabament de les obres de 
restauració de l'abocador anomenat "Borda del Riu", en haver-se esgotat el termini 
assenyalat en la llicència i no haver-se atès per part de l'esmentada empresa gestora el 
requeriment que li ha estat tramès per part del Consell Comarcal per a concloure 
l'actuació. 
 
El precedents acords han estat aprovats per assentiment dels membres corporatius 
presents a la sessió, llevat el relatiu al punt 2n., en el qual s'ha produït l'abstenció del 
conseller senyor Mas i Bentanachs, en congruència amb la posició que sobre la situació 
problemàtica de determinats abocadors, d'entre els quals cal destacar el de "l'Allau de la 
Trobada", varen mantenir en altres plenaris els consellers del grup corporatiu del PSC. 
 
 

5. PROPOSTA D'ACTUACIONS EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE DETERMINATS 

PUNTS CONFLICTIUS DEL TRÀNSIT ALS ENCREUAMENTS I ACCESSOS A NUCLIS 

DE POBLACIÓ DE LA COMARCA DES DE LES CARRETERES N-260 I C-1313  
 
La senyora presidenta informa dels escrits cursats per diversos ajuntaments de la 
comarca a través dels quals s'acompanya informació relativa als problemes que per a la 
seguretat del trànsit de vehicles presenten determinades cruïlles d'accessos a nuclis de 
població de la comarca des de les carreteres generals N-260, i C-1313. Aquesta situació 
ha estat denunciada en diferents precs formulats pels alcaldes dels municipis afectats en 
diverses sessions plenàries del Consell Comarcal i el tema ha estat debatut àmpliament 
en la darrera reunió celebrada pel Consell Consultiu d'Alcaldes el dia 14 de desembre de 
1995. 
 
La senyora presidenta explica que, amb motiu d'aquesta última reunió, s'ha considerat 
convenient de fer les oportunes consultes als alcaldes dels municipis afectats perquè 
presentin al Consell Comarcal una relació de tots aquells encreuaments amb les 
carreteres generals que, dins del respectiu terme municipal, constitueixen punts 
conflictius de trànsit, a fi d'instar dels organismes competents de carreteres les actuacions 
necessàries adreçades a realitzar els condicionaments adients per tal d'evitar el perill 



derivat de les detencions al mig de la carretera i els subsegüents girs a dreta o esquerra, 
amb les conseqüències d'accidents per col.lisió que aquesta situació provoca.  
 
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, diu la senyora presidenta, s'han limitat a traduir 
gràficament sobre plànol comarcal els punts negres existents a fi d'assabentar d'aquesta 
problemàtica als organismes de carreteres, tant de la l'Administració de l'Estat com de 
l'Administració de la Generalitat, d'acord amb les competències que a cadascuna 
d'aquestes administracions li correspon, segons la titularitat de la carretera. 
 
A la vista del que s'ha exposat, i tenint en compte la proposta elaborada per la Comissió 
Informativa d'Infraestructures, així com l'acord del Consell Consultiu d'Alcaldes abans 
esmentat, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 14 membres corporatius 

presents a la sessió, a c o r d a : 
 

Primer. Sol.licitar al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambient de 
l'Administració de l'Estat que, prèvia l'elaboració del corresponent estudi i projecte, 
s'emprenguin, amb la màxima urgència, les obres i actuacions necessàries per tal 
d'acondicionar a la seguretat del trànsit les cruïlles i accessos de carretera següents des 
de la N-260: 
 
- Accés als Arenys  
- Accés al pont d'Ardaix 
- Accés al camí de Toloriu, Bar i el Querforadat 
- Accés a Pont de Bar  
- Accés al camí d'Aristot, i Castellnou de Carcolze 
Tots aquests punts situats al terme municipal del Pont de Bar 
 - Accés al camí d'Arsèguel, Cava i Ansovell ( terme municipal d'Arsèguel). 
- Accés al camí d'Estamariu i Bescaran ( terme municipal d'Estamariu). 
- Accés al camí d'Alàs ( terme municipal d'Alas i Cerc) 
- Encreuaments d'Avellanet, Pallerols i Guils del Cantó (terme municipal de Montferrer i    
    Castellbó). 
 

Segon. Sol.licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya que, previa l'elaboració del corresponent estudi i projecte, s'emprenguin 
amb la màxima urgència les obres i actuacions necessàries per tal d'acondicionar a la 
seguretat del trànsit les cruïlles i accessos de carretera següents des de la C-1313: 
 
- Accés al camí de Noves de Segre (terme municipal de Valls d'Aguilar) 
- Accés al camí de la Penella (terme municipal de Peramola) 
- Accés a la carretera LV-5112 (terme municipal de Peramola) 
- Accés al polígon industrial d'Oliana (terme municipal d'Oliana) 
 

Tercer. Traslladar als titulars dels departaments abans esmentats de l'Administració de 
l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, a tenor de les seves respectives competències, la 
documentació cursada pels diversos ajuntaments de la comarca afectats pels punts 
d'accessos i encreuaments conflictius així com el plànol facilitat pel Consell Comarcal on 
hi consten assenyalats els esmentats punts negres de carretera. 
 



 

6. SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS 

COMARCALS D'UTILITAT SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA COL.LABORACIÓ ENTRE 

L'INEM I LES CORPORACIONS LOCALS 
 
Vista l'Ordre Ministerial de 2 de març de 1994 (BOE de 14.3.94), per la qual s'estableixen 
les bases en la concessió de subvencions per part del Instituto Nacional del Empleo 
(INEM) en l'àmbit de les actuacions de col.laboració amb les corporacions locals per a la 
contractació de treballadors desocupats en la realització d'obres i serveis d'interès general 
i social, 
 
Ateses les necessitats que s'han de satisfer a la comarca durant el present exercici de 
1996 en el marc de l'expressada col.laboració, i considerant que els projectes elaborats 
per les diferents àrees d'actuació comarcal responen als objectius que es pretenen assolir 
mitjançant la utilització de personal aturat, 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictàmen de la Comissió Informativa de 
Finances i Règim Interior, a proposta de la senyora presidenta i per unanimitat dels 14 

membres corporatius presents a la sessió, a c o r d a : 
 

Primer. Aprovar, en congruència amb els informes tècnics que s'acompanyen com a 
annex d'aquest acord, els següents programes previstos per aquesta corporació comarcal 
per a l'exercici de 1996 en l'àmbit de les actuacions de col.laboració INEM-corporacions 
locals, per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social, mitjançant la 
contractació de treballadors desocupats i en el marc dels objectius de promoció de 
l'ocupació que preveu l'Ordre Ministerial de 2 de març de 1994, reguladora de les bases 
per a l'atorgament de subvencions. 
 
a) Programa xarxa camins veïnals de la comarca 1996: 
   - contractació d'un tècnic superior ( enginyer de camins, canals i ports. 
b) Centre d'estimulació precoç: 
   - contractació d'un llicenciat superior en psicologia 
c) Programa de promoció turística i cultural: 
   - contractació de dos tècnics de grau mig 
d) Oficina de rehabilitació d'habitatges: 
   - contractació d'un arquitecte tècnic 
e) Programa de dinamització socioeconòmica: 
   - contractació d'un tècnic superior  
f) Programa Centre d'integració de telecomunicacions avançades:      
   - contractació d'un  tècnic superior ( preferentment enginyer de telecomunicacions) 
 

Segon. Facultar la senyora presidenta del Consell Comarcal perquè trameti a l'INEM 
l'oportuna sol.licitud i documentació preceptiva, per tal que aquesta corporació pugui 
acollir-se, en les seves actuacions programades per a enguany, als beneficis establerts 
en les bases de col.laboració aprovades per l'Ordre Ministerial més amunt esmentada. 
 

 

 



7. CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE 

CATALUNYA 
 
Fou presentat a la consideració del Ple el projecte de Conveni de col.laboració entre 
l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, per a l'operació de 
camp de l'Estadística de Població de Catalunya 1996, l'objecte del qual és regular la dita 
col.laboració entre ambdues Institucions als efectes de l'organització comarcal de 
l'operació de camp de l'Estadística de població de Catalunya 1996, per a la qual cosa el 
Consell Comarcal s'obliga a facilitar la utilització d'un local per a la recepció dels 
qüestionaris de l'estadística de població i la utilització parcial dels recursos informàtics 
necessaris per dur a terme el seguiment bàsic de l'operació de camp en el seu àmbit 
territorial; alhora, l'Institut d'Estadística de Catalunya proporcionarà el suport tècnic 
necessari per al bon fi del projecte de col.laboració i es nomenarà, de mutu acord, un 
coordinador comarcal. 
 
Els presents consideren d'interès aquesta col.laboració mútua amb vista a disposar de 
dades precises sobre el coneixement de la realitat poblacional de la nostra comarca, 
manifesten la seva total adhesió al conveni i a cadascuna de les seves clàusules i el Ple 
del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió de l'àrea de règim interior, 

per unanimitat a c o r d a : 
 

Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre aquest Consell Comarcal i l'Institut 
d'Estadística de Catalunya, per a l'operació de camp de l'Estadística de Població de 
Catalunya 1996. 
 

Segon. Designar el senyor Pere Porta i Colon, funcionari d'aquesta corporació, com a 
coordinador comarcal qui exercirà les funcions previstes a la resolució dictada pel director 
de l'Institut d'Estadística de Catalunya per la qual s'estableix l'organització central i 
comarcal de l'operació de camp de l'Estadística de Població de 1996. 
 
 

8. EXPEDIENT SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Donat compte de l'expedient instruït a instància de l'entitat ECORA SL, adjudicatària de 
les obres de construcció d'un centre d'assistència primària a la localitat d'Oliana, per a la 

cancel.lació de l'aval bancari que per un import d'1.959.501 ptes garantia el correcte 
compliment del contracte, 
 
Atès que s'han complert tots els tràmits preceptius, que els informes que obren a 
l'expedient han estat favorables i que no s'han produït reclamacions, el Ple, per 

unanimitat, a c o r d a : 
 
- Cancel.lar l'aval bancari que l'entitat ECORA SL té constituït davant d'aquesta 

corporació per un import d'1.959.501, donant-ne compte d'aquest acord a la tresoreria 
comarcal als efectes de formalització dels tràmits que corresponguin. 
 
 

 



 

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SEGONA FASE DEL PROGRAMA DE 

RECERCA, RECUPERACIÓ I DIFUSIÓ DE L'ETNOGRAFIA LOCAL 
 
En el marc de les subvencions que concedeix el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de 
Planificació i Acció Territorial per al finançament d'actuacions als petits nuclis i al 
poblament disseminat en comarques de muntanya, el Ple del Consell Comarcal, 
acceptant el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció i Foment de l'Activitat 

Socioeconòmica, i per unanimitat, a c o r d a : 
 

Primer. Aprovar, dins del programa de recerca, recuperació i difusió de l'etnografia local i 
de les rutes etnogràfiques que promou aquest Consell Comarcal, la realització de la 
segona fase de les actuacions previstes per a enguany i que són les següents: 
 
- Rehabilitació de l'edifici de l'antiga farinera "Molí de la Trobada" a la localitat de 
Montferrer. 
- Obres de condicionament de l'àrea annexa al pou de gel d'Oliana. 
- Obres d'habilitació de l'edifici destinat a Museu de les Trementinaires de Tuixén. 
 

Segon. Aprovar inicialment, com a obra ordinària de primer establiment, el projecte 
d'habilitació d'una part de l'edifici, antiga farinera, destinat a la mostra permanent 
anomenada "Molí de la Trobada" i continuar tots els tràmits procedimentals que 
assenyala el vigent Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
començant pel de la informació pública del projecte, en el benentès que, transcorregut el 
termini de la seva exposició pública sense que s'hagin produït al.legacions, s'entendrà 
aprovat amb caràcter definitiu i de forma automàtica.  
 

Tercer. Manifestar l'espressa voluntat d'acollir-se aquest Consell Comarcal, per al 
finançament de les actuacions abans esmentades, a la línia d'ajuts que atorga el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, destinats als petits nuclis i al 
poblament disseminat en comarques de muntanya. 
 

Quart. Facultar àmpliament la senyora presidenta del Consell Comarcal perquè traslladi 
la documentació necessària a la Direcció General competent, amb vista a l'efectivitat de la 
subvenció que s'ha de demanar i perquè verifiqui les gestions i tràmits que siguin adients 
en ordre al compliment dels anteriors acords. 
 
 

10. SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS AL PARC NATURAL DEL 

CADÍ-MOIXERÓ 
 
Atès que, a través dels òrgans directius dels parcs naturals de Catalunya, el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya atorga als consells 
comarcals i a d'altres entitats locals ajuts econòmics per a emprendre actuacions relatives 
a la dignificació i millora dels espais territorials delimitats per les àrees d'influència dels 
parcs, 
 



Atès que una bona part del territori de la zona nord d'aquesta comarca s'assenta dins de 
l'àrea delimitada pel Parc del Cadí-Moixeró i que el Consell Comarcal té previstes per a 
enguany un conjunt d'actuacions adreçades a millorar els accessos al trànsit per alguns 
camins rurals i de muntanya així com dignificar determinats indrets per tal de fer més 
atractiva la nostra oferta turística, 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa de 
Promoció i Foment de l'Activitat Socioeconòmica i a proposta de la senyora presidenta, 

per unanimitat dels 14 membres corporatius presents a la sessió, a c o r d a: 

 

- Sol.licitar al Consell Directiu del Parc Natural del  Cadí-Moixeró la concessió de les 
ajudes econòmiques següents, destinades a la dignificació i millora de determinats espais 
territorials de la nostra comarca que són dins de l'àrea d'influència de l'esmentat parc: 
 
- 2.000.000 de pessetes, per al finançament de la millora de camins rurals 
- 2.000.000 de pessetes, per les obres de condicionament del Museu dels trementinaires  
de Tuixén. 
 

11. MOCIÓ SOBRE TRASPASSOS DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS 

COMARCALS. 
 
Tot seguit, es llegeix una Moció de la senyora presidenta, consensuada en reunió de la 
Comissió de Govern del 5 de març del mes que som, i que presenta el següent tenor 
literal: 
 
Atès que els consells comarcals varen ser creats per Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre 
l'organització comarcal de Catalunya, com a resposta a la històrica voluntat comarcalista 
del poble català. 
 
Atès que el fet provincial té un reconeixement, encara que sigui implícit, per part dels 
òrgans de la Generalitat que es contradiu amb la filosofia del projecte d'organització 

territorial de Catalunya de la Llei 6/87. 

 
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha demostrat una plena capacitat de gestió 
de les competències que per delegació de la Generalitat han estat transferides. 
 
Atès que els recursos propis no finalistes dels Consells Comarcals constituïts pel Fons de 
Coperació Local de Catalunya, no han evolucionat al mateix ritme que han estat 
transferides les noves competències i que la situació econòmica generada per la 
insuficiència de les dotacions de la major part de les competències delegades pels 
diversos Departaments de la Generalitat i agreujada per la considerable demora en el 
cobrament d'aquestes, estan portant al nostre Consell Comarcal a una situació de 
col.lapse financer. 
 
Atès que la situació anteriorment ressenyada s'agreuja progressivament pel fet que una 
bona gestió del Consell Comarcal consisteix en complir puntualment amb els proveïdors i, 
en conseqüència, es generen despeses financeres que no es percebeixen dins de les 
dotacions transferides. 



 
Atès que la situació s'agreuja encara més com més competències s'assumeixen ja que el 
volum del dèficit dotacional i els costos financers s'incrementa en proporció a aquelles. 
 
Atès que totes les anteriors consideracions han estat consensuades i ratificades per la 
Comissió de Govern d'aquesta corporació comarcal en la seva darrera sessió celebrada 
el passat dia 5 de març d'enguany. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal que adopti els següents 

acords: 
 

Primer. Demanar al Govern de la Generalitat que consolidi els traspassos cedits fins ara, 
dotant-los amb els fons que siguin suficients per tal d'assolir l'equilibri adequat 
cost/despesa i també transformant els convenis anyals en transferències permanents 
amb la corresponent assignació als pressupostos generals de la Generalitat. 
 

Segon. En aquesta mateixa línia, instar del Govern de la Generalitat els traspassos de les 
competències. 
 

Tercer. Demanar el traspás progressiu de competències de les diputacions de Catalunya, 
així com els seus serveis i recursos econòmics als consells comarcals. 
 

Quart. Demanar el desplegament de la Llei d'ordenació territorial de Catalunya i així 
convertir Catalunya en província única. 
 

Cinquè. Sol.licitar la modificació de la Llei 39/88 de les hisendes locals, perquè els 
consells comarcals puguin participar en els ingressos de l'Estat. 
 

Sisè. Traslladar aquesta moció al President de la Generalitat, conseller de Governació, a 
tots els consells comarcals de Catalunya, als presidents de les quatre diputacions de 
Catalunya i al ministre d'Economia i Hisenda de l'Administració de l'Estat". 
 
Sotmesa a deliberació la transcrita Moció, intervé el conseller senyor Mas i Bentanachs 
per a fer constar que,  tot i manifestar-se conforme, des del punt de vista polític, amb 
molts dels punts que planteja la Moció, considera, no obstant, que s'han fer determinades 
precisions i matitzacions que convé tenir molt en compte a l'hora d'abordar temes 
especialment delicats i que resumeix en els següents:  
 
1r. Al mateix temps que es demana la conversió en província única, caldria també instar, 

paral.lel.lament, la regionalització de Catalunya. 2n. Alhora, igual que es demana que 
els consells comarcals puguin participar en els ingressos de l'Estat, paral.lel.lament 
s'hauria de demanar una millora substancial en la participació de la dotació provinent del 
fons de cooperació de Catalunya. 3r. Es totalment necessari, de cara a una major 
representativitat dels consells comarcals, plantejar una modificació del capítol II de la Llei 
comarcal sobre el procediment electoral, per tal de garantir la presència de tots i 
cadascun dels ajuntaments de la comarca i certament aquest tema, diu el conseller, 
constitueix el principal moll de la qüestió, com ja s'ha fet palès pel grup del PSC en 
d'altres ocasions 



 
La senyora presidenta assenyala que l'únic motiu d'aquesta moció ha estat d'adherir-se a 
les mocions que, en termes exactament similars, varen aprovar altres consells comarcals 
de Catalunya i,  per tant, la filosofia del seu contingut és exactament igual per tots ja que 
no es tractava d'inventar res de nou. 
 
El senyor Mas subratlla que, en el fons, l'únic cert és que la filosofia del grup corporatiu 
que representa respecte a la raó de ser dels consells comarcals difereix bastant de la del 
grup majoritari de govern i, per tant, la seva postura envers la moció no pot ser altra que 
l'abstenció.   
 
Així doncs, i sense cap més intervenció, la Moció fou aprovada per tretze vots a favor, cap 
en contra i una abstenció. 
 

12. PROPOSTA D'UTILITZACIÓ DEL TÚNEL DEL CADÍ PER FACILITAR LA 

TRANSFERÈNCIA DE DIVERSOS SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS 
 
Amb l'informe favorable de la Comissió de Govern i per unanimitat dels 14 membres 

corporatius presents a la sessió, s'acorda: 
 
- Sol.licitar al Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya l'elaboració 
d'un estudi sobre la possibilitat de perforació del túnel de propecció usat per a la 
construcció del túnel del Cadí, amb la finalitat d'utilitzar-lo per fer arribar diversos 
subministraments, com ara energia elèctrica, telèfon, gas natural o fibra òptica, tot 
diversificant aquests subministraments en dos brancals, un dirigit cap a la Seu d'Urgell i 
l'altre cap a Puigcerdà, la qual cosa significaria facilitar l'extensió d'aquest serveis a les 
dues comarques ressenyades. 
 

13. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Els presents es donaren per assabentats dels Decrets dictats per la Sra. presidenta des 
de la darrera sessió plenària celebrada.    
   

14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La senyora presidenta facilita informació al Ple sobre els següents temes: 
 
- Felicitació al Consell Comarcal de l'Alt Urgell per la magnífica tasca realitzada a la 
comarca amb motiu de la darrera campanya "Europa pro Bòsnia". 
 
- Escrit de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sol.licitant documentació relativa als 
comptes generals del Consell Comarcal de l'exercici de 1994 per tal que l'esmentada 
Sindicatura pugui preparar l'oportuna fiscalització, cosa que, en opinió de la presidència, 
cal considerar positiva de cara a la màxima transperència comptable de l'entitat. 
 
- Escrit del senyor Antonio Arbonés, director provincial de la Telefònica, donant resposta a 
la carta que li ha estat tramesa per aquest Consell Comarcal en la qual es posaven de 
manifest deficiències en el servei telefònic a Cava i d'altres entitats locals de la comarca. 



L'informe del senyor Arbonés reconeix les saturacions que es produeixen en alguns 
moments degut l'increment del servei experimentat a la comarca i assenyala que s'estan 
realitzant estudis determinats per l'ampliació d'enllaços, els quals, segons totes les 
previsions, es duran a terme el proper mes d'abril, amb la qual cosa s'espera millorar 
considerablement el servei actual. 
 

15. PRECS I PREGUNTES 
 
- A proposta de la senyora presidenta, el Ple del Consell Comarcal acorda d'adherir-se i 
sumar-se a la iniciativa de l'Associació de Veïns i Comerciants de Santa Teresa de Lleida 

per a la concessió de la Creu de Sant Jordi en l'àmbit de la cultura popular a Joan 

Bellmunt i Fgueras, insigne escriptor i folklorista de les nostres terres.   
 
- A proposta de la senyora presidenta, el Ple acorda de transmetre al Club de Fons 
Urgellet i Cerdanya de la Seu d'Urgell i al Club d'esqui CENA de Tuixén, la més efusiva 
felicitació d'aquest consistori per l'important èxit assolit amb motiu dels campionats 
d'Espanya infantils celebrats a l'estació "Puerto de la Regua" a Granada, tot fent constar 
que actuacions com aquesta posen de relleu el gran nivell demostrat pels nostres 
esquiadors de fons i deixen molt alt el llistó d'aquesta modalitat esportiva a la nostra 
comarca. 
  

- Tanmateix, s'acorda de transmetre a l'esportista Vicens Vilarrubla de Bellestar la 
felicitació més cordial del Consell Comarcal de l'Alt Urgell pel gran èxit i pels magnífics 
resultats assolits, tant a nivell individual com d'equip, amb motiu dels darrers campionats 
d'Espanya infantils celebrats a l'estació "Puerto de la Regua" a la ciutat de Granada, fent 
constar que actuacions com aquestes constitueixen un orgull per als nostres 
conciutadans, demostren l'alt nivell competitiu del nostres esquiadors de fons i deixen ben 
alt el llistó esportiu de Catalunya i de la comarca.   
    
- Finalment, el conseller senyor Josep Mijana i Vilana dirigeix un prec a la senyora 
presidenta sobre la necessitat i conveniència  de demanar al Departament de Benestar 
Social la formalització d'una mena de concert o consorci per tal de facilitar places per a 
gent de la comarca al centre geriàtric d'Oliana. La senyora presidenta assenyala que amb 
aquesta finalitat ja s'està negociant amb la Seguretat Social la possibilitat de 
subvencionar 30 places i els presents manifesten el seu acord d'atendre el prec formulat i, 
conseqüentment,  instar al Departament de Benestar Social que instrumentalitzi un 
concert per a poder reservar un nombre determinat de places de l'esmentat centre a 
persones residents a la comarca econòmicament necessitades o amb recursos 
econòmics limitats.    
 

ASSUMPTE FORA DE L'ORDRE DEL DIA 
 
Prèvia declaració d'assumpte d'urgència, el Ple del Consell Comarcal, vistes les ofertes 
presentades i considerades les que ofereixen uns majors avantatges pels interessos de la 
corporació comarcal, a proposta de la Comissió Informativa de l'àrea de finances, 

acorda: 
 



Primer. Contractar amb la Cia. Allianza Ras una pòlissa d'accidents personals de les 
següents característiques:  
- beneficiaris:  31 membres  entre  consellers  i  alcaldes,  més 30  persones  de  la  
plantilla   funcionarial i laboral 
- cobertura del risc: mort i/o invalidesa per activitats derivades del càrrec. 
- Import de la cobertura: fins a 10 milions de pessetes 
- Prima anyal a satisfer: 226.333 pessetes 
 

Segon. Contractar amb la Cia. La Estrella una pòlissa d'assegurança d'automòbil de les 
següents característiques: 
- objecte: assegurança d'un vehicle Fiat Fiorino 1.7 DS 
- cobertura: resposabilitat civil (danys a tercers, assistència en viatge i vidres) 
- Prima anyal a satisfer: 56.542 pessetes 
 

Tercer. Contractar amb la Cia. Wintertur una pòlissa d'assegurança de les següents 
característiques: 
- cobertura de la pòlissa: edifici de l'oficina comarcal de turisme.  
- import de la cobertura: 10M continent/ 1M contingut,  vidres 100%,  aigua-robatori 100%, 
    aparells elèctrics i ordinadors 
- prima anyal a satisfer: 16.164 pessetes. 
 

Quart. Contractar amb la Cia. Allianza Ras una pòlissa d'assegurança de les següents 
característiques: 
- cobertura de la pòlissa: edifici dels serveis socials de l'Alt Urgell 
- import de la cobertura: 10M continent/ 1M contingut,  vidres 100%,  aigua-robatori 
100%/,    aparells elèctrics i ordinadors.  
- prima anyal a satisfer: 25.497 pessetes. 
 
I,  no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22,45 hores, 
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 El secretari                                   Vist i plau 
       La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999008 al núm. 
999013, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 8 al 13.  
 
La Seu d'Urgell, 12 d'abril de 1996 
 
El secretari 


